
Lubin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy:  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  zapytania  ofertowego  zgodnie  z  zasadą

konkurencyjności  na  organizację  wyjazdowego  treningu  kompetencji  i  umiejętności

społecznych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Gotowi na nowe

wyzwania”

W  związku  z  zapytaniami  złoz�onymi  przez  wykonawco� w dotyczącymi  zapytania

ofertowego  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  na  organizację  wyjazdowego  treningu

kompetencji  i  umiejętności  społecznych  dla  osób  niepełnosprawnych  w  ramach  realizacji

projektu „Gotowi na nowe wyzwania” opublikowanego w Bazie Konkurencyjnoś�ci Ogłośzenie

nr 2022-37372-104335, Zamawiający przedśtawia treś�c� pytan�  wraz z odpowiedziami:

1. Czy w grupie Ucześtniko� w śą ośoby poruśzające śię na wo� zku inwalidzkim? Jeś� li  tak to

prośzę o informację w jakiej liczbie.

Odpowiedź: Na  chwilę  obecną  w  grupie  ucześtniko� w  nie  ma  ośo� b  poruśzających  śię  na

wo� zkach  inwalidzkich.  Są  ośoby,  kto� re  poruśzają  śię  za  pomocą  balkonika  (2  ośoby).

Jednocześ�nie  Wykonawca  do momentu realizacji  zamo� wienia  nie  wyklucza  pojawienia  śię

ośo� b poruśzających na wo� zkach inwalidzkich poś�ro� d ucześtniko� w.

2. Zamawiający  nie  śprecyzował  warunko� w  płatnoś�ci  za  wykonane  zadanie  –  prośzę

o zamieśzczenie śzczego� łowych informacji  nt.  planowanego śpośobu rozliczenia uśługi  lub

o zamieśzczenie Wzoru Umowy.

Odpowiedź:   Wykonane  zadanie będzie  rozliczane  i  płatne  po  wykonanej  uśłudze  przez

Zamawiającego,  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  przez

Wykonawcę  faktury. Podśtawą  do  wyśtawienia  faktury  będzie  przedłoz�enie  przez

Wykonawcę  dokumento� w,  tj.  programu  wyjazdu,  dziennika  zajęc�  zawierającego:  liśtę

obecnoś�ci,  wymiar  godzin  i  tematy  zajęc�, dokumentacji  fotograficznej,  raportu
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z  przeprowadzonego  wyjazdu  z  uwzględnieniem  opiśu  działan�  podjętych  w  celu

prześtrzegania zaśad ro� wnoś�ci  śzanś kobiet i  męz�czyzn w odnieśieniu do grupy docelowej

projektu  zgodnie  z  „Wytycznymi  w  zakreśie  realizacji  zaśady  ro� wnoś�ci  śzanś

i  niedyśkryminacji,  w  tym  dośtępnoś�ci  dla  ośo� b  z  niepełnośprawnoś�ciami  oraz  zaśady

ro� wnoś�ci śzanś kobiet i męz�czyzn w ramach funduśzy unijnych na lata 2014-2020”, rejeśtru

wydanych  certyfikato� w/zaś�wiadczen� ,  kśerokopii  wśzyśtkich  wydanych

certyfikato� w/zaś�wiadczen�  potwierdzających  ukon� czenie  treningu  (potwierdzonych  za

zgodnoś�c� z oryginałem) oraz przeprowadzonej w ośtatnim dniu wyjazdu ankiety ewaluacyjnej

oceniającej śkutecznoś�c� treningu kompetencji i umiejętnoś�ci śpołecznych jego ucześtniko� w.

3. W jaki śpośo� b uśługa będzie rozliczona, czy będzie to kwota podana w ofercie za 31 ośo� b,

czy tez�  moz�e ona ulec zmniejśzeniu – a jeś�li tak to w jakich przepadkach i w jakiej wielkoś�ci

procentowej.

Odpowiedź:  Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie, kto� re śtanowic�  będzie iloczyn ośo� b ucześtniczących w wyjez�dzie oraz ceny

jednośtkowej przedśtawionej w Formularzu ofertowym za jednego ucześtnika wyjazdu.

Ponadto Wykonawca gwarantuje udział minimum 70 % ucześtniko� w w wyjazdowym treningu

kompetencji i umiejętnoś�ci śpołecznych.

Alina Tarczyn� śka

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubinie 
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