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nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PR/351-59/2022  TP/U 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w: TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ 

PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI, na usługę „Organizacja dwóch jednodniowych konferencji – 2 części” 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zadanych pytaniach do treści SWZ. 

Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia: 

 

PYTANIE NR 2: 

„(…) Proszę o jednoznaczną informacją czy ma być wskazać odległość od Dworca Czy od siedziby 

Mazowieckiego centrum Polityki Społecznej.” 

 

ODPOWIEDŹ NR 2: 

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający informuje, że odległość ma zostać wskazana od siedziby 

Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (wg wskazań Google Maps dla drogi 

pokonywanej samochodem) 

 

PYTANIE NR 3: 

„Kolejne pytanie dotyczy załącznika nr 7a i 7b tytuł tablelki to :Trenera szkoleń warsztatowych w zakresie 

CUS, zamówienie dotyczy konferencji i wskazania moderatora konferencji. Czy te załącznik są poprawne?” 

 

ODPOWIEDŹ NR 3: 

Z załącznika usunięto wiesz zawierający zapis „Trenera szkoleń warsztatowych w zakresie CUS” 

Prawidłowy załącznik został umieszczony na stronie postępowania. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp czyniąc jednocześnie zadość 

przepisowi art. 286 ust. 7 Pzp zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ (Formularz oferty) PRZED ZMIANĄ: 

6 Oświadczamy, iż, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ hotel/ośrodek/obiekt znajduje się w 

odległości ………. kilometrów od Dworca Centralnego w Warszawie (wg wskazań Google Maps dla drogi 

pokonywanej samochodem)  

(Adres hotelu/ośrodka/obiektu)……………………………………………………….. 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ (Formularz oferty) PO ZMIANIE: 

6 Oświadczamy, iż, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ hotel/ośrodek/obiekt znajduje się w 
odległości ………. kilometrów od siedziby Zamawiającego, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 
(wg wskazań Google Maps dla drogi pokonywanej samochodem)  
(Adres hotelu/ośrodka/obiektu)……………………………………………………….. 
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TREŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW NR 7a-7b DO SWZ (Informacja dotycząca doświadczenia 

prowadzącego/moderatora eventów i wydarzeń kulturalnych. Wykaz składany w celu uzyskania 

dodatkowych punktów) PRZED ZMIANĄ: 

 

Trenera szkoleń warsztatowych w zakresie CUS 

Imię i nazwisko prowadzącego/moderatora 

konferencji, eventów i/lub wydarzeń kulturalnych 

 

 

Informacja o sposobie dysponowania osobą1  

1. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

2. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

3. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

…. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW NR 7a-7b DO SWZ (Informacja dotycząca doświadczenia 

prowadzącego/moderatora eventów i wydarzeń kulturalnych. Wykaz składany w celu uzyskania 

dodatkowych punktów) PO ZMIANIE: 

 

Imię i nazwisko prowadzącego/moderatora 

konferencji, eventów i/lub wydarzeń kulturalnych 

 

 

Informacja o sposobie dysponowania osobą2  

1. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

2. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

3. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

…. Data, nazwa i miejsce konferencji, eventu i/lub 

wydarzenia kulturalnego 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na uwadze treść przepisu art. 286 ust. 3 Pzp, termin 

składania i otwarcia ofert oraz związania jej treścią ulega przesunięciu w następujący sposób: 

Termin składania ofert – 04 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert – 04 sierpnia 2022 r godz. 11.00 

Termin związania treścią oferty – 02 września 2022 r. 

 

                                                           
1 Forma zatrudnienia (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy osoby wykazywanej w tabeli do wykonywania zamówienia.  
2 Forma zatrudnienia (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy osoby wykazywanej w tabeli do wykonywania zamówienia.  


