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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 
 

 

 

WYJAŚNIENIE  DO 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kompleksowa 

organizacja finału Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy 

Europejskiej 2019 - European Cooperation Day 2019 (EC Day 2019).”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało zapytanie do 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

 

Pytanie: 

Jakie wynagrodzenie należy uwzględnić w kosztorysie dla animatora prowadzącego 

warsztaty pod nazwą SZTUKA, TANIEC i ŚPIEW? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Kwoty wynagrodzeń dla animatorów prowadzących warsztaty pod nazwą „Sztuka”, 

„Taniec” i Śpiew”, które należy uwzględnić ustalając cenę brutto za wykonanie 

zamówienia zostały podane w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wystąpi o pozwolenie do Urzędu Miasta na organizację występów 

finałowych grupy TANIEC i ŚPIEW w dniu 13.09? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W pkt. II.1) SOPZ zostało zaznaczone, że jednym z zadań Zamawiającego jest 

rezerwacja miejsc i pomieszczeń udostępnionych nieodpłatnie, w których odbywać 

się będzie FINAŁ, w tym m.in. występy finałowych grupy „Taniec” i „Śpiew” w dniu 

13.09.2019 r. (teren Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie). Jeżeli wymagane będą 

dodatkowe pozwolenia/zezwolenia, to Zamawiający wystąpi o ich wydanie/udzielenie. 
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Pytanie: 

Z uwagi na małą ilość materiałów promocyjnych w postaci ZESTAW VR, POWER 

BANK, GŁÓSNIK – prosimy o możliwość oznakowania opakowania, w którym będą 

się znajdowały ww. materiały naklejką z kolorowym nadrukiem. Przy tak małej ilości 

materiałów nie ma możliwości wykonania nadruku. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Z uwagi na konieczność trwałego oznakowania wszystkich zamawianych materiałów 

promocyjnych, o których mowa w pkt. III.E. SOPZ Zamawiający nie dopuszcza 

rezygnacji z trwałego oznakowania samego materiału promocyjnego na rzecz 

oznakowania naklejką z kolorowym nadrukiem opakowania, w którym będzie się on 

znajdował. Każdy zamawiany materiał promocyjny – niezależnie od ilości 

zamawianych sztuk – musi zostać trwale oznakowany zgodnie z opisem w pkt. III.E. 

SOPZ. Oznakowanie za pomocą naklejki nie jest uznawane za „trwałe” oznakowanie. 

 

Pytanie: 

Jakie stawki za obiady i kolację należy przyjąć przy organizacji cateringu na terenie 

Kampusu? Czy Zamawiający ustalił kwoty? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszystkie ceny / stawki wynagrodzeń ustalone wcześniej przez Zamawiającego 

zostały podane w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ. Ustalenie wszystkich pozostałych 

kosztów wykonania całości zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 


