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Szczawno- Zdrój, dn. 23.04.2013r.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przetarg nieograniczony
w celu zawarcia umowy ramowej na usługę wynajmu sal konferencyjnych wraz z
obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu:
„SPINqbator Zdolnego Śląska”
Nr zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/16/2013
(1)
wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących
odpowiedzi:

1. „Wymaganie w zakresie sal konferencyjnych:
a.
Czy sala może być wyposażona w wentylację mechaniczną? Zamiennie za
klimatyzację?
b.
„Sala powinna spełniać warunki umożliwiające rejestrację audio-video
przebiegu szkolenia” – proszę doprecyzować, jakie są to warunki?
c.
„Wykonawca zapewni obsługę akustyczno-techniczną podczas szkolenia” –
proszę doprecyzować, co mieści się w zakresie obsługi akustyczno – technicznej.
2. Szczegółowa kalkulacja – załącznik 1a
a.
W załączniku 1a wykazana jest w posiłkach kolacja – nie ma natomiast opisu
świadczenia w Załączniku 6 do SWIZ. – proszę o opis, z czego powinna się składać
kolacja
b.
Jaką ilość uczestników należy przyjąć wyliczając sumę za jedno szkolenie?
Jedno szkolenie jest dla 10 osób, pozostałe dla 20 osób?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Adn. 1
a.
Zamawiający dopuszcza tylko pomieszczenia klimatyzowane.
b.
Dostęp do energii elektrycznej, możliwość postawienia kamery, odpowiednie
oświetlenie.
c.
Pomoc techniczna w zakresie obsługi sprzętu.
Adn. 2
a.
Zamawiający informuje iż umieszczenie słowa „kolacja” w Załączniku nr 1a do
SIWZ stanowi wynik omyłki pisarskiej. Zamówienie nie obejmuje kolacji.
Zmodyfikowany Załącznik nr 1a
został zamieszczony wraz z niniejszą
odpowiedzią na stronie internetowej Zamawiającego.
b.
Poniżej szacunkowa liczba osób w podziale na szkolenia:
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V-XII 2013 – 1 szkolenie (1 dzień) po 10 osób oraz 3 szkolenia (1 dzień) po 20
osób;
I kwartał 2014 – 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób;
IV kwartał 2014 – 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób;
I kwartał 2015 – 1 szkolenie (1 dzień) po 20 osób.
Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie
sporządzania ofert przetargowych.

