
 

 

Projekt „Dobre przedszkole – dobry start w przyszłość ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 

Zamawiający:  
Gmina Lądek 
ul. Rynek 26; 62-406 Lądek  
REGON: 000533104   
NIP: 6670004173  
Tel.  / faks 63-2762512 

 
Dotyczy:   
Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci w 5 oddziałach przedszkoli w Gminie Lądek w ramach 
projektu   „Dobre przedszkole – dobry start w przyszłość”  
 
 
 
Zapytanie nr 1 Wykonawcy:  
Zamawiający żąda od Wykonawcy by przedstawił aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu 
z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS.  
Czy w przypadku, gdy Wykonawcą będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej – jakie dokumenty należy złożyć?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.  
W takim  wypadku Wykonawca nie załącza odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru, nie załącza również zaświadczeń z 
ZUS i Urzędu Skarbowego. Zamawiający rekomenduje zaznaczyć fakt nie prowadzenia działalności gospodarczej w treści oferty. Złożenie 
oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej nie skutkuje brakiem konieczności złożenia innych dokumentów 
określonych w SIWZ. 
 
 
Zapytanie nr 2 Wykonawcy:  
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia wskazał określoną liczbę godzin:  

� w roku 2012: ok. 160 godzin;  
� w roku 2013: ok. 480 godzin;  
� w roku 2014: ok. 320 godzin. 

Jednocześnie w treści SIWZ znajduje się zapis, że zajęcia odbywać się mają w godzinach 13.00 – 14.00.  
Jak Zamawiający rozumie godzinę zajęć? Jako godzinę dydaktyczną (czyli 30 minut, czy też godzinę zegarową, czyli 60 minut). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazał w treści SIWZ liczbę godzin dydaktycznych dla każdej z części zamówienia. Oznacza to więc, że w ramach 
przedmiotowego zamówienia w roku 2012 przeprowadzonych zostanie: 160 trzydziestominutowych zajęć, czyli 80 sześćdziesięciominutowych 
zajęć. Potwierdza to zapis w SIWZ wskazujący, że zajęcia odbywać się będą w godzinach 13.00-14.00. 
Zamawiający rekomenduje precyzyjne wskazanie, że cena oferty dotyczy godziny zegarowej prowadzonych zajęć, a więc 2 godzin 
dydaktycznych.  
Oznacza to, że Wykonawca w każdym oddziale przeprowadzi w jednym tygodniu 1zajęcia trwające 60 minut czyli 2 godziny dydaktyczne.         
     


