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Zamawiający:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługi, nazwa usługi:  

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna 
integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” 
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, 
Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem 128357-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie 
internetowej: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Planowany termin składania ofert:  9 lipca 2013 r. do godz. 10:00. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Świlczy wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

W dniu 4 lipca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Treść pytania: 

Dotyczy kursu obsługi wózków widłowych 
Czy kurs ma się zakończyć egzaminem UDT dla uczestnika? W szczegółowym opisie 
zamówienia brak jest określenia w tym zakresie a ma to znaczny wpływ na wycenę usługi. 

Odpowiedź:  

Kurs szkoleniowy na kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
ma przygotowywać uczestników do samodzielnego wykonywania zawodu 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym Dz. U. z 2002 r. Nr. 70 poz. 650 z ze zm, oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r., w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm. 
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