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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podst. przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 Ustawy PZP do których zastosowanie mają przepisy art. 138o w zw. z art. 138n pkt. 1 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.): 

 
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt.: „Lean management jako innowacja w szpitalach 

pogranicza polsko – litewskiego” nr LT-PL-3R-247 

 
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów 

Ogłoszenia o zamówieniu, o poniżej przytoczonej treści . Udzielamy następujących wyjaśnień: 

 

Uczestnik 1 

Pytanie 1 

czy projekt jest dofinansowany w więcej niż 70% ze środków publicznych? 

Odpowiedź: tak. 

 

Pytanie 2 

Czy na każdym szkoleniu musi przebywać 2 trenerów?  

Odpowiedź: tak.  

 

Pytanie 3 

Czy jest to szkolenie symultaniczne, czy grupa jest dzielona  na dwie mniejsze? 

Odpowiedź: Szkolenie z tłumaczeniem konsekutywnym w jednej grupie. 

 

Uczestnik 2 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę posiadającego doświadczenie w prowadzeniu kursów lub 

szkoleń/warsztatów z Lean Management o łącznej liczbie dni szkoleniowych w ilości co najmniej 3, zrealizowanego podczas 

dwóch szkoleń? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 



M.N./M.N. 

W związku z  udzielanymi odpowiedziami  i modyfikacjami ,Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy: 

 

Termin składania ofert:          09/07/2019r. godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert:           09/07/2019r. godz. 13:00 

 

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia  odpowiedzi w złożonej ofercie. 

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie ogłoszenia o zamówieniu  znak: 01/US/DZI/2019 z dnia 26/06/2019r. 
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