
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rejowcu Fabrycznym otrzymał pytania  do treści 

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego   pt:  „Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  szkoleń  wielodniowych  w  ramach 

projektu  Aktywni  na  rynku  pracy  w  gminie  Rejowiec  Fabryczny”.  W  odpowiedzi  na 

postawione pytania Zamawiający informuje: 

1) Pytanie:  Zamawiający  w  załączniku  nr  7  wymaga  podania  sygnatury  postępowania,  

jednak taka sygnatura nie jest nigdzie zapisana. W związku z powyższym prosimy o jej  

udostępnienie.  

Odpowiedź: Sygnatura postępowania - 1/2012. Zamawiający przypomina, że brak sygnatury 

postępowania na formularzu ofertowym lub załącznikach nie skutkuje nieważnością oferty.   

2) Pytanie: W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis " Wykonawca dokona zwrotu  

kosztów przejazdu dla Beneficjentów projektu wg zasad przewidzianych dla POKL". Jak  

mamy rozumieć powyższy zapis:

 a) dokonywanie zwrotu przejazdu dla osób zamieszkałych poza miejscowością Rejowiec  

do Rejowca Fabrycznego a dojeżdżających na szkolenie do tej właśnie miejscowości? 

b) czy dokonywania zwrotu kosztów przejazdu do miejscowości, w której ma odbywać się  

szkolenie (w przypadku gdy zajęcia będą odbywały się poza Rejowcem Fabrycznym ale na 

terenie gminy Rejowiec Fabryczny?

Odpowiedź: W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  Zamawiający  wymaga  by  wykonawca  dokonał  zwrotu 

kosztów przejazdu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w odniesieniu do Cyklu nr 1, 

Cyklu nr 2, oraz Cyklu nr 3. Zamawiający wymaga aby zwrot kosztów przejazdu dotyczył  

trasy z miejsca (tj. miejscowości) zamieszkania Beneficjenta do miejsca (tj. miejscowości) 

szkolenia  wskazanego  przez  Wykonawcę  w  ofercie,  przy  czym  Cykle  nr  1  i  nr  2  będą 

realizowane  na  terenie  gminy Rejowiec  Fabryczny,  Cykl  nr  2  może  być  realizowany na 

terenie  powiatu  chełmskiego.  Zamawiający  informuje,  że  Beneficjenci  Ostateczni 

zamieszkują  w miejscowościach:  Wólka  Kańska  Kolonia  –  4  osoby,  Pawłów –  3  osoby, 

Krzywowola – 2 osoby, Wólka Kańska – 2 osoby, Krasne – 2 osoby, Gołąb – 2 osoby, Toruń – 

1 osoba, Zalesie Kańskie – 1 osoba, Józefin – 1 osoba, Liszno – 1 osoba i Kanie Stacja – 1 

osoba.




