Znak sprawy: 4/PN/CKP/2017

Wrocław, dnia 09.10.2017r.

Wszyscy,
którzy pobrali SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby projektu
„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji
przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. CPV 39162100-6.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
Pytanie nr 3.
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Opisu Przedmiotu zamówienia (Zał. 7)
w części zadania nr 3:
3.1. (poz. 10) Czego ma dotyczyć umowa licencyjna na czas nieokreślony?
3.2. (poz. 11) Co należy rozumieć pod pojęciem "dedykowany laptop" i do czego ma on służyć? (Sprzęt do terapii
Tomatisa zgodnie z opisem zawierający oryginalne Elektroniczne Ucho nie wymaga współpracy z komputerem)
3.3. (poz. 14) Z czego wynika podział szkolenia z metody Tomatisa na I i II stopień? Nauka jakich umiejętności ma
być realizowana w I, a jaka w II stopniu szkolenia? Czy możliwe jest przeprowadzenia szkolenia jednorazowo w
sposób ciągły?
Odpowiedź.
ad. 3.1. Umowa ma umożliwić korzystanie z zakupionego sprzętu w czasie nieokreślonym.
ad. 3.2. Zamawiający oczekuje, żeby w zamawianym zestawie Sprzętu Tomatisa był dostarczony laptop, który
będzie wspierał proces teraputyczny.
ad. 3.3. Zamawiający założył, że całe szkolenie (i i II stopień) trwało będzie nie krócej niż 60 godz. dydaktycznych.
Zatem
przeprowadzenie
szkolenia
jednorazowo
w
sposób
ciągły
wydaje
się
trudne
do zrealizowania w warunkach przedszkolnych. Uzgodnienie harmonogramu zgodnie z zapisem w SIWZ wykonawca
będzie ustalał z Dyrektorem przedszkola.
Na etapie szacowania wartości zamówienia otrzymaliśmy zapytania dotyczące zakresu szkolenia, pojawiły się
określenia I i II stopnia; zamawiający chciał wskazać, że szkolenie musi obejmować pełny zakres wiedzy
i umiejętności, które przygotują nauczycieli przedszkola do diagnozy i terapii metodą Toamtisa .
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianą SIWZ
ulega zmianie termin składania ofert. Pkt. 15 i 16 SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
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15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 12.10.2017 r. do godz. 15:00.
16. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT
16.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2017 r. o godz. 15:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy
ul. Strzegomskiej 49a, sekretariat.
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