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Zełpólszłół f#aoH"siffimffi"taE-T 
pr'cz UnĘ Europcjskąrr r*uach 3wopr:igkiego Fgodu$zu $Babcznego

źm, Komisji Edukacji Narodowej
w Białej Podlaskiej

ul. Marszałka Józela Piłsudskiego 36 Biała Podlaska, dnia 4lipca 2013r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zama'niiającego: ZSZrcL .272.9. 1 . 13

DoĘczy: przetargu nieograniczonego *a organizację stauy zawodowych w projekcie: ,/dobądź
doświadczenie zawodoń'' wspołfinan'o*".,eg} ptzez Unię Europejską w ramach Programu

operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Ż9 sĘcztńa Żaa4r. (Dz. U. z 2}1ar' Nr 113, poz. 759 z po:fu' an'} o wpłynięciu * dryY

ą.oł.źonr. pytan do specyfikacji istotnych warunkow zamówienia. Treść pytań iodpowiedzi
poniżej:

Pvtania i odPowiedzi:

Ęrtanie nr 1.
Czy na pobyty młodziezy w Warszawie mogąbyĆ hotele 2 gwiazdkowe?
odpowiedź:
Zamówienie ma być zrealizowane zgodnie z zapisami całego SrwZ, w tym zakresie punkt 4'9.

Ęrtanie nr 2.
Czy na kazdy tęn tęrmin sierpniowy będzie 55 młodziezy i 4 opiekunow?
odpowiedź:
Cała część 1 zamÓwienia tworzy jeden pełny turnus stazy zawodowych' dlatego Zamawiający
informu.le, iżw każdym terminie będzie uczestniczyc w stazach ta sama ilość osob: 55 młodziezy
i 4 opiekunow.

Ętanie nr 3
Czy mozaa złożyć afertę np' tylko na 1 lub 2 terminy noclegów w Warszawie?
odpowiedź:
Cała częśc 1 zamowienia tworzy jeden pdny turnus stazy zawodowych. dlatego Zamawiający
informuje, iz nie jest mozliwe dzielenie tego zamÓwienia na mniejsze składowe'

Ętanie nr 4
Cry moze być obiadokolac.la w innym obiekcie niz hotel?
odpołviedź:
Zewzględu znaszne zroznicowanie lokalizacji PracodawcÓw na terenie Warszawy oraz na pozny
powrÓt staĘstów z miejsca odbywania stary do miejsca noclęu Zamawiający precyzuje
informację, iż obiadokolacje powinny byc zorganizowane w obiekcie hotelowym"

Równocześnie informujemy' że termin składania ofert nie ulega zmianie.

"Zdobądź 
doświadczenie zawodowe''

Lider proieka: Zespoł Szkół Zawodowych nr 1 im' Komisji Edukacji NarCIdowej w Białej Podlaskiej
Partneł płejt&rlł: Zespół Szkoł inr. Adama Naruszew'icza w Janou"ie Podlaskim


