  								Ożarów, dn. 11.07.2011r.
									

Dotyczy: przetargu na przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych nieaktywnych 
                zawodowo i zatrudnionych z terenu gminy Ożarów, w ramach projektu 
                "Aktywizacja społeczno zawodowa  bezrobotnych w gminie Ożarów"


         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.


Pytanie 1
W związku  z ogłoszonym przez Państwo postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowca i zatrudnionych  z terenów gminy Ożarów, w ramach projektu “Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” zwracamy się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:
Zadanie nr I - Kurs spawalniczy
Pytanie dot.punktu  3.2.2  co jest rozumiane przez posiadanie licencji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach:  Czy Jednostka ma posiadać Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egz. spawaczy, czy chodzi o Licencję dla  swojego egzaminatora w danej Jednostce?

	Odpowiedź 1

Firma szkoleniowa (jednostka) przystępująca do przetargu musi posiadać Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy.

Pytanie 2
W ogłoszonym przez Państwa postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych z terenu gminy Ożarów, w ramach projektu „“Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów” zwracamy się z zapytaniem dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:
1. Zadanie nr III
Pytanie: Czy brak referencji i zamieszczenia w wykazie przeprowadzonych szkoleń  na organizację  jednego z kursów: „Fryzjer”,  wyklucza Wykonawcę z przystąpienia do przetargu? Nadmieniam, że Wykonawca przeprowadził szkolenia o podobnym charakterze tj.: wizaż z elementami stylizacji paznokci

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że przystępując do przetargu do części III, aby spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć wykaz wykonanych usług  szkoleniowych – Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedno zakończone szkolenie dla min. 5 osób o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia tj. 1 szkolenie- kurs kucharski, lub 1 szkolenie - kurs - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, lub jedno szkolenie- warsztaty i konsultacje psychologiczne, lub 1 szkolenie- warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym.
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