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Znak sprawy: GOPS.FA.083.4.2019     Siechnice, 04.10.2019 r. 

 
 

Do Wykonawców: 
 
Nazwa zamówienia: Usługi polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdowych 
warsztatów kompetencji rodzicielskich i warsztatów kompetencji społecznych dzieci  
w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi 
Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług 
społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy 
horyzontalne. 

 
Na podstawie punktu 7.9 ogłoszenia z dnia 27.09.2019 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na 
zadane pytania tj.:  
 
Pytanie nr 1: W załączniku nr 5 do Umowy, wskazany ma być koszt udziału jednej osoby oraz 
kwoty składowe:  
- koszt przeprowadzenia zajęć  
- koszt noclegu ze śniadaniem, obiadu, kolacji, przerwy kawowej.  
Pytania:  
1) Czy koszt przeprowadzenia zajęć (szkoleń) zostanie zapłacony w całości, bez względu na 
liczbę osób biorących udział w wyjeździe?  
 
Odpowiedź: Tak. 
 
 
To samo pytanie dotyczy kosztów transportu, wynajmu sal szkoleniowych, koszty administracyjne 
i obsługi wyjazdów.  
2) Dlaczego w wykazie nie ma miejsca na wskazanie innych kosztów niezależnych od liczby 
Uczestników wyjazdu? tj.: koszt transportu, koszt wynajmu sal szkoleniowych, koszt 
ubezpieczenia, koszty administracyjne i obsługi wyjazdów.  
 
Odpowiedź: Uzupełniono wzór szczegółowej kalkulacji kosztów.  
 
2. Ponadto oferent nie wskazuje minimalnej liczby osób, za którą zostanie dokonana płatność, 
zatem może to być od 0 do 35 osób w trakcie jednego wyjazdu (15 + 20) co jest określeniem, 
mogącym narażać Wykonawców na rażące straty finansowe, jest działaniem dyskryminującym 
Wykonawców.  
 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie liczby Uczestników za którą zostanie dokonana 
płatność w taki sposób, aby różnica „od ..do” nie wynosiła więcej niż 20 %.  
Uzasadnienie:  
1) Za rekrutację Uczestników odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zna grupę docelową i ma 
wiedzę nt. potencjalnej liczby Uczestników, mogących wystąpić problemów, wstępnych deklaracji, 
itp.; natomiast powyżej wskazane zapisy pozostawiają 100 % ryzyka na Wykonawcy.  
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2) Duża różnica (powyżej 20%) liczby Uczestników powoduje fakt, iż zmienia się przedmiot 
zamówienia, co jest niedopuszczalne zgodnie z Ustawą Pzp oraz z Wytycznymi Ministerstwa 
Rozwoju:  
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty.  
 
3) Ponadto takie, jedynie orientacyjne, określenie liczby Uczestników, naraża Wykonawców na 
straty, ponieważ musi on zarezerwować miejsca dla 35 osób, a w przypadku hoteli/obiektów  
o standardzie 3 * obowiązuje przedpłata, często w wysokości 50 % kosztów pobytu i wyżywienia, 
nie ma też możliwości zwrotu części poniesionych opłat w hotelu czy zmniejszenie zamówienia 
określonego w umowie pomiędzy hotelem i Wykonawcą. Szczególnie, że są to okresy dużego 
ruchu turystycznego: wakacje i ferie zimowe.  
 
Reasumując takie określenie przedmiotu zamówienia naraża Wykonawców na straty i jest 
działaniem dyskryminującym Wykonawców. Wykonawca nie może być jedyną stroną ponoszącą 
całkowite ryzyko rezygnacji Uczestników z udziału w wyjeździe.  
Wykonawca zwraca uwagę, iż w tego typu postępowaniach (współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego) Zamawiający wskazują na różnicę w liczbie Uczestników nie większą niż 
20 % (zazwyczaj do 15%).  
 
Odpowiedź: Zamawiający zakładał odchylenia na +/- o 20% względem maksymalnej ilości 
uczestników. Podczas redagowania umowy w § 16 przypadkowo usunięto części ust. 2 pkt. 
d) o czym wskazuje sens tego zdania. Zamawiający modyfikuje wzór w 16 ust. 2 pkt. c i d 
nadając nowe brzmienie tym treściom – jak w załączeniu.  
 
 
Pytanie nr 3: Proszę o informację jaka jest orientacyjna liczba dzieci do lat 3 do dzieci do lat 10 
wśród potencjalnych Uczestników wyjazdu. Jest to informacja potrzebna do oszacowania kosztów 
usług hotelowych i gastronomicznych.  
Odpowiedź: W wyjazdach będą brały udział dzieci powyżej 6 roku życia.  
 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin na składanie i otwarcie ofert z dnia 
7.10.2019 r. na 10.11.2019 r. i tym samym modyfikuje się zapisy ogłoszenia w punktach 10.23 i 
11.3 i 11.4 na:  
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10.23 (…) 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………… 

…………………………… 

Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Siechnicach  

ul. Żernicka 17  

55-010 Św. Katarzyna 

 

Dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  

(zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) 

Znak sprawy: GOPS.FA.083.4.2019 

OFERTA na Usługi polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdowych 

warsztatów kompetencji rodzicielskich i warsztatów kompetencji społecznych dzieci  

w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi 

Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług 

społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy 

horyzontalne. 

 

Nie otwierać przed: godz. 14:00 dnia 10.10.2019 r. 

 
 

11.3) Termin składania ofert: do godz. 13.00 dnia: 10.10.2019 r.  

11.4) Termin otwarcia ofert: godz. 14.00 w dniu: 10.10.2019 r. 

 
 

Załącznik:  
04.10.2019 zmiana zal. 3 do ogłoszenia - wzór umowy 
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