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Kolbuszowa, dnia 30 stycznia 2019 r,

Wszyscy Wykonawcy
Wyja6nienia tre6ci lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na uslugq spolecznq pn.: "Zakup usfugi
szkoleniowej obejmujqcej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszqcego kompetencje
cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. ,,Wsparcie na rzecz zwiqkszenia wykorzystania TIK
w szkolach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie
kompetencji kluczowych i informatycznych wsr6d nauczycieli i uczni6w,,.

1', Zamawiajqcy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrodc6w Pokoju 2!,36 - 1OO Kolbuszowa w zwiqzku
z otrzymanymi pytaniami wyja5nia treSi lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonych
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na uslugq spolecznq:

Pvtanie 1:

w zwiqzku z ogtoszeniem dot. "Zakupu uslugi szkoleniowej obejmujqcelj zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia podnoszqcego kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn.
,,Wsparcie na rzecz zwiqkszenia wykorzystania TIK w szkolach podstawowych w Ciminie Kolbuszowa
w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych w6r6d nauczycieli
i uczni6w" (nr ref.: 2P.27I.t.7.2019) w IWZ w pkt. 8.12.d - pojawia siq inforrnacja o koniecznoSci

zloienia wrazz ofertq dowodu oplacenia wadium.

Prosimy o podanie informacji czy wadium nale2y wplacii, w jakiej wysoko6ci i na jakie konto.

Pvtanie 2:

W rozdziale 8 zapisano:
pkt. 8.12. Dokumenty kt6re nale2y dolqczyi do oferty:
a) aktualne na dzieri sktadnia ofert o6wiadczenie dotyczqce przeslanek wykluczenia z postqpowania -
wz6r stanowi Rozdzial ll zalqcznik nr 3 IWZ

b) aktualne na dziefi skladnia ofert oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu -
wz6r stanowi Rozdziaf ll zalqcznik nr 4IWZ

c) Zobowiqzanie do udostqpnieniu (w przypadku powofywania siq na zasoby podmiotu trzeciego)

d) Dow6d opfacenia wadium.

e) Pefnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodno6d z oryginafem
przez notariusza) wzglqdnie do podpisania innych dokument6w skladanych wraz z ofertq, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokument6w zlo2onych wrazz ofertq

Niestety nie mogq odnaleZi kwotyoraz numeru konta, na kt6re nale2alobywadium wplacii.

Odpowiedi na pvtanie nr 1 i 2

Zamawiaiqcy tj. Gmina Kolbuszowa informuje, 2e wadium nie jest wymagane.
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2. Zamawiajqcytj.GminaKolbuszowa,ul.Obrofic6wPokoju2L,36-l00Kolbuszowawzwiqzku
z otrzymanymi pytaniami modyfikuje tre56 lstotnych Warunk6w Zam6wiernia sporzqdzonych
w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na usfugq spolecznq:

Pozostala tre6i IWZ pozostaje bez zmian.

Tre56 przed zmianq Tre56 po zmianie
8.12 Dokumenty kt6re nale2y dotqczyi do oferty:

Do wypetnionego i podpisanego formularza oferty
nale2y dotqczy6:

a) aktualne na dzieri sktadnia ofert
o6wiadczenie dotyczqce przeslanek
wykluczenia z postQpowania - wz6r stanowi
Rozdziat ll zalqcznik nr 3 IWZ

b) aktualne na dzieri skladnia ofert
oSwiadczenie o spefnianiu warunk6w
udzialu w postQpowaniu - wz6r stanowi
Rozdziat ll zalqcznik nr 4IWZ

c) Zobowiqzanie do udostqpnieniu
(w przypadku powotywania siq na zasoby
podmiotu trzeciego)

d) Dow6d optacenia wadium.
e) Pelnomocnictwo do podpisania oferty

(oryginal lub kopia potwierdzona za

zgodno66 z oryginalem przez notariusza)
wzglqdnie do podpisania innych
dokument6w skladanych wraz z ofertq, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika
z innych dokument6w zio2onych wraz
z oferta.

8.13 Dokumenty kt6re nale2y dolq.czyi do oferty:

Do wypelnionego i podpisanego formularza oferty
nale2y doiqczyi:

a) aktualne na dzied skfadnia ofert
o6wiadczenie dotyczqce ;rrzesfanek
wykluczenia z postqpow.tnia - wz6r stanowi
Rozdzial ll zaiqcznik nr 3 IWZ

b) aktualne na dzieri skladnia ofert
o5wiadczenie o spelnianiu warunk6w
udziafu w postqpowaniu - wz6r stanowi
Rozdziaf ll zalqcznik nr 4 IWZ

c) Zobowiqzanie do udostqpnieniu
(w przypadku powolywania siq na zasoby
podmiotu trzeciego)

d) Pelnomocnictwo do podpisania oferty
(oryginal lub kopia potwierdzona za

zgodno5i z oryginafem przez notariusza)
wzglqdnie do porJpisania innych
dokument6w skladanych wrazz ofertq, o ile
prawo do ich podpisania nie wynika
z innych dokument6w zfo2onych wraz
z oferta.


