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Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia 

poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(poniżej 750 000 euro), p.n.: " Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego” nr sprawy: 

DZP.381.027.2020.UGS 

 

I. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu, który wpłynął do Zamawiającego, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie Wykonawcy nr 1: Wg pkt. 3 ppkt. 2) Ogłoszenia, „Szkolenia odbywać się będą online. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia szkolenia na stacjonarną”. Czy Zamawiający jest                       

w stanie doprecyzować (określić) możliwość (prawdopodobieństwo) zrealizowania całości szkolenia wyłącznie                  

w formie on-line (internetowej) ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Na podstawie Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Śląskiego                                   

w Katowicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, 

odwołane są wszelkie konferencje i imprezy oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Śląski                        

w Katowicach na terenie oraz poza terenem uczelni, a także konferencje, szkolenia i inne wydarzenia 

organizowane na terenie uczelni przez osoby trzecie. 

W zależności jaka będzie sytuacja przed rozpoczęciem szkoleń, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na temat 

formy prowadzenia zajęć. Jeżeli będzie to możliwe, szkolenia odbędą się stacjonarnie. W przeciwnym przypadku 

szkolenia będą przeprowadzone zdalnie. 

II. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy  ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
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