Projekt pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim!
Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.03.01.00-00-T069/18-00- okres realizacji od 01.01.2019 r. do 30.11.2021 r.

U/19/2019/1
L.dz. DZP: 278/2020

Opole, 25.03.2020 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
Dotyczy postępowania prowadzonego jako usługa społeczna: o wartości zamówienia mniejszej niż
kwoty określone w art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Usługa szkoleniowa dla Instytutu Politologii w ramach
projektu pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji
Uniwersytetu Opolskiego.
Działając zgodnie z pkt. 10.7. Rozdziału I Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne zwanego dalej
„Ogłoszeniem” Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego
postępowania.
Pytanie nr 1
Czy znane są bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejsc realizacji szkoleń, tj. w jakich miejscowościach
znajdują się przedmiotowe szkoły średnie?
Odpowiedź:
Szkolenia odbywać będą się w szkołach na terenie województwa opolskiego. Ze względu na rekrutację szkół, która
jest ciągła, nie ma możliwości wskazania konkretnych miejscowości.
Pytanie nr 2
Czy harmonogram realizacji szkoleń będzie przewidywał model "jeden dzień - jedna lokalizacja - jedno szkolenie"
czy możliwe jest skonstruowanie harmonogramu według modelu "jeden dzień - jedna lokalizacja - dwa szkolenia"?
Odpowiedź:
Harmonogram szkoleń układany jest w taki sposób, aby połączyć możliwości dydaktyczne szkół (zajęcia muszą
odbywać się po godzinach lekcyjnych uczniów). Ze względu na czas trwania jednego szkolenia, w poprzedniej
edycji jeden dzień obejmował jedno szkolenie w jednej szkole. Jeżeli szkoła wyrazi taką chęć Zamawiający
dopuszcza możliwość modelu "jeden dzień - jedna lokalizacja - dwa szkolenia".
Pytanie nr 3
Czy szkolenia będą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku czy w dniach sobota-niedziela? W jakim
przedziale godzinowym będą odbywać się szkolenia?
Odpowiedź:
Wszystkie szkolenia z edycji poprzedniej odbywały się w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Jeżeli
szkoły wyrażą chęć realizacji projektu w soboty, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie nr 4
Czy firma szkoleniowa prowadząca szkolenie w ramach wyżej wymienionych zadań jest zobligowana
do prowadzenia ich w szkołach, o których mowa w ogłoszeniu oraz jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy
użytkowanie sali wykładowej (sali gimnastycznej - w przypadku zadania 2) jest nieodpłatne?
Odpowiedź:
Tak, szkolenia obowiązkowo odbywają się w szkołach biorących udział w projekcie. Sale dydaktyczne, w których
odbywają się szkolenia są nieodpłatnie użyczane przez szkoły na czas ich trwania.
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Pytanie nr 5

Czy suma jaką państwo chcecie przeznaczyć tj. 20 400,00 zł dotyczy wszystkich 7 części zamówienia czy
każdej osobno?
Odpowiedź:
Kwota 20 400,00 zł dotyczy każdej części z osobna. 7 części x 20 400,00 zł = 142 800,00 zł za całość Zamówienia.
Pytanie nr 6

Czy w ciągu dnia mogą być szkolone 2 grupy. Pierwsza w godzinach porannych druga w godzinach
popołudniowych?
Odpowiedź:
harmonogram zajęć uzależniony jest od szkół, w których realizowany będzie projekt.
Pytanie nr 7

Czy szkoły w których miały by się odbywać szkolenia udostępniają sale za darmo?
Odpowiedź:

tak, sala zajęciowa, w której odbywają się szkolenia, udostępniana jest na czas szkolenia nieodpłatnie.
Pytanie nr 8

Jest 7 części na każdą grupę. Każda część wynosi 4 godz. na grupę. Czyli mamy rozumieć że 28 godz.
typowo wypada na jedną grupę?
Odpowiedź:
Tak. Każda część składa się z 4 godzin na grupę, co łącznie daje 28 godzin.

Zgodnie z pkt. 10.6. Rozdziału I Ogłoszenia jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Dotychczasowy termin składania ofert pozostaje niezmieniony, tj.: pozostaje ten sam dzień 02.04.2020 r.
Składanie ofert: do godziny 10:00. Otwarcie ofert: godzina 10:30. Miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień
Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3.

p.o. Z-cy KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Ewa Wabik
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