
Strona 1 z 1 

 

 

 

Wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na 

przygotowanie oraz realizację warsztatów 
budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości – 2. edycja 

z dnia 16.10.2019 r. 

 

1. Czy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie (pięć) części drugiej edycji postępowania w jednej 
ofercie? 
 
Tak, dopuszczalne jest złożenie jednej oferty na wszystkie pięć części.  
Zgodnie z pkt. 7.1 Istotnych Warunków Zamówienia wykluczone jest tylko składanie więcej niż jednej 
oferty na daną część zamówienia:  
„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną 
ofertę na każdą część zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty na daną część zamówienia 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na tę część zamówienia.” 
 

2. Czy termin realizacji zamówienia podlega negocjacji? 
 
Termin końcowy ustalony na 8 grudnia 2019 r. nie podlega negocjacji. 
 

3. Czy z uwagi na krótki okres do realizacji szkoleń Zamawiający dopuszcza wystawienie Voucherów na 
realizację zamówienia w przypadku udokumentowanego małego zainteresowania warsztatem w danej 
lokalizacji, co pozwoli rozliczyć środki i przychód w 2019, a realizację Wykonawca podejmie po 
oryginalnym terminie, podanym w IWZ (np. w Q1.2020)? 
 
Całość realizacji i jej rozliczenie musi zostać wykonane do dnia 8 grudnia 2019 r. 
 

4. Czy jeśli Wykonawca złożył ofertę na kilka części to może po rozstrzygnięciu podpisać umowę tylko na 
wybrane przez siebie części? 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy na wszystkie części zamówienia, na które jego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na daną część zamówienia. 

 

5. Odnosząc się do postępowania ZP/2019/5 prosimy o odpowiedź na pytanie do punktu III SOPZ, 
podpunkt E: „Mapa drogowa dla Przemysłu 4.0 – propozycja rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o 
środki Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Wykonawca przekazuje w formie dokumentacji 
możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu przyszłości w oparciu o środki 
proponowane przez Zamawiającego.” 
Pytanie: Co to są za środki i czy znana jest ich wartość? 
 
Wykonawca otrzyma w postaci elektronicznej, w formie prezentacji do przedstawienia uczestnikom 
warsztatów, opis mapy drogowej dla Przemysłu 4.0. Prezentacja zawiera różne propozycje, które 
Zamawiający przygotował dla polskich przedsiębiorstw, mające na celu wsparcie procesu 
transformacji w kierunku przemysłu przyszłości. Wysokość środków przeznaczanych na poszczególne 
formy wsparcia ustalana jest w ramach budżetu Zamawiającego. 


