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WO-ZP.2310.21.2018                                                                                                                Rzeszów, 16.11.2018 

 
 

                                                                               Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) na usługę szkoleniową   

pt.  Realizacja wsparcia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przy uwzględnieniu 

krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych wpłyneło zapytanie dot. treści Ogłoszenia  

o zamówieniu. 

 

ZAPYTANIE: 

 

W odniesieniu do zapisu z załącznika  nr 1.  SOPZ  punkt II,   4f  -  proszę o doprecyzowanie jaka  ile miejsc 

parkingowych ma być zapewniona podczas każdego dnia  szkoleniowego.  Liczba uczestników wynosi 33 oraz 34. 

Zapewnienie pełnej ilości miejsc parkingowych w ilości 33 oraz 34  w drugim dniu (jeżeli nie ma takiej konieczności) 

automatycznie wyklucza dużo hoteli na terenie Rzeszowa jak również niestety  podnosi przedstawioną w ofercie cenę 

z uwagi na fakt iż   w niektórych hotelach miejsca parkingowe są płatne  dlatego wykonawca musi to uwzględnić 

podczas tworzenia kalkulacji.  

 

WYJAŚNIENIA; 

 

Zamawiający zmienia w tym zakresie treść ROZDZIAŁU IV Punkt 2 podpunkt 1) litera f)   

Załącznika Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu nadając mu brzmienie: 

 

f) możliwość z nieodpłatnego skorzystania z parkingu dla uczestników szkolenia ( min. 5 miejsc postojowych ). 

 

PONADTO: 

 

ROZDZIAŁ XI. Punkt 3  otrzymuje brzmienie:  

 

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, nieprzeźroczystej kopercie 

oznaczonej napisem: 

«Oferta na usługę szkoleniową pt. Realizacja wsparcia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

2014-2020 przy uwzględnieniu krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych WO-ZP.2310.21.2018 

– nie otwierać przed dniem 21 listopada 2018 r. do godz. 11
30
» 
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ROZDZIAŁ XII. Punkt 1 podpunkt 1.2.  otrzymuje brzmienie:  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 11
00 

(decyduje data i godzina złożenia oferty 

w siedzibie Zamawiającego). 

 

ROZDZIAŁ XII. Punkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2018 roku o godz. 11
30

 w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, pokój nr 203. 

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 


