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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla
szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z
zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji
i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 z późn. zm.; dalej: „ustawa Pzp”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy
Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w
przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1
W związku z zamówieniem publicznym na wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w
ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia
bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych" chciałabym zadać pytanie, jaką
kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia (w złotych)?
Odpowiedź:
Zgodnie

art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie poszczególnych części zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Pytanie 2
Jednym z załączników SIWZ jest umowa o przyznaniu pomocy wraz z aneksem. Uprzejmie proszę o informację, czy
składając ofertę zobowiązujemy się do podpisania umowy i aneksu w załączonej formie, czy jest możliwość dokonania
aktualizacji treści umowy o zapisy aneksu, tak aby nie zawierać aneksu równocześnie umową.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy i aneksu w załączonej formie tj. obu
dokumentów.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Tomasz Kuśnierek; ARiMR
Data: 2020.08.20 12:08:16
CEST

