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Płońsk, 20 stycznia 2021 r. 

 

 

Do wykonawców 

 

 

Dotyczy zapytania na organizację programu edukacyjno-kulturowego w Grecji podczas 

mobilności zagranicznej, 2-tygodniowych praktyk dla 44 osób (40 uczniów oraz 4 opiekunów) – 

uczestników projektu „Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku” numer: 

2020-1-PL01-KA102-081020, dofinansowany z projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica 

w Płońsku zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – wyłączenie 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze zm.), dalej jako 

„postępowanie”. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA NR 2 

 

Zamawiający – Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica – informuje, że treść zapytania uległa 

zmianie. Zmodyfikowany plik (po ujednoliceniu) został opublikowany na stronie internetowej 

oraz że poniżej przekazuje pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 

 

Pytanie 1 

Jakie są wytyczne do 20 godz. zajęć edukacyjno-kulturowych, jaka tematyka i ich forma? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 

Opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia ZS.26.5.2020 dotyczy organizacji programu 

edukacyjno-kulturowego w Grecji podczas mobilności uczniów realizowanego w ramach projektu i 

dotyczy przybliżenia uczestnikom kultury greckiej, nauki języka greckiego – proste podstawowe 

zwroty (w tym zwroty grzecznościowe) oraz zapoznanie uczestników z historią i tradycją Greków.  

 

Pytanie 2 

W „Opisie przedmiotu zamówienia” jest wymieniona wycieczka jednodniowa na Skiathos/ do 

Salonik. Jak to rozumieć – w jeden dzień te dwa miejsca czy też dwie jednodniowe wycieczki? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2 

Opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia ZS.26.5.2020 dotyczy organizacji programu 

edukacyjno-kulturowego w Grecji, w tym dwóch jednodniowych wycieczek (jednodniowa wycieczka 

– Meteory oraz jednodniowa wycieczka na Skiathos lub do Salonik (w trakcie jednego dnia Skiathos 

lub Saloniki). 

 

Pytanie 3 

W umowie w § 3 pkt 1 jest mowa o kosztach programu edukacyjno-kulturalnego – czyli czego? 

Całości wycieczki czy tych 20 godzin zajęć, a może jeszcze dodatkowo wycieczki jednodniowe? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3 
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Postanowienie § 3 ust. 1 projektu umowy dotyczy całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

Treść w/w postanowienia otrzymało nowe brzmienie: 

„1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………… 

PLN brutto, słownie………………………………………”. 

 

 

Zamawiający informuje, że wydłużeniu uległ termin składania ofert – do 01.02.2021 r. do godz. 

13.00. 

 

Wydłużeniu uległ także termin otwarcia ofert – do 01.02.2021 do godz. 13.15. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

/-/ 

Ewa Głuchowska 


