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Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. K. Wielkiego 7A 

63 – 300 Pleszew 

        

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego   

wyjazdowego treningu kompetencji społecznych, warsztatów psychologicznych oraz terapii 

psychospołecznej rodzinnej dla 85 osób (rodziców i dzieci) w ramach projektu pn. „Razem 

łatwiej” - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. 

 

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3) 

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, informuje, że  

w niniejszym postępowaniu wpłynęły do zamawiającego zapytania,  na które udziela się 

następujących odpowiedzi:  

Pyt.1: Pytający prosi o jednoznaczne wyjaśnienie uwagi z rozdziału XXVIII punkt 5 SIWZ, 

dotyczącej jednostkowych kosztów.  

Czy sformułowanie zawarte w w/w miejscu Specyfikacji oraz w odpowiedzi udzielonej 

wykonawcy z datą 02.06.2014 r. oznacza że, jeśli jednostkowy koszt udziału rodzica 

będącego uczestnikiem szkoleń będzie wynosił np.2 400 zł to jednostkowy koszt udziału dla 

pozostałych 55 osób nie może być większy niż 1200 zł ? 

Odp.  Tak, jest to prawidłowa kalkulacja zgodna z podanym przez Zamawiającego 

sposobem kalkulacji poszczególnych kosztów. 

 

Pyt. 2: Czy do dokumentacji ofertowej należy dołączyć kopie świadectw i dyplomów 

poświadczających wykształcenie i kwalifikacje psychologów wykonujących szkolenie i innych 

osób sprawujących opiekę nad dziećmi? Czy wystarczy tylko ich wykaz w załączniku nr 5? 
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Odp. Zgodnie z punktem XIII.1.5). SIWZ do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie 

ze wzorem, stanowiącym  załącznik nr 5 do SIWZ. 

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kopii świadectw i dyplomów 

poświadczających wykształcenie i kwalifikacje psychologów wykonujących szkolenie i innych 

osób sprawujących opiekę nad dziećmi. 
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