
  
 

 

 
 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

 

 

Lublin, dnia 6 listopada  2020 r. 

Nr sprawy KP-272-USK-107/2020 -553 
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na  Zakup miejsc szkoleniowych z języka angielskiego w ramach 

„Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga z podziałem na 4 części. 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  

 

Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 138o w związku z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, 

dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone 

zapytania bez ujawniania ich źródła oraz zmienia treść  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: 

 

I. 

Pytanie 1 

Czy całość zajęć językowych może być przeprowadzona w formie zdalnej?  

 

Odpowiedź 

Tak, zajęcia mogą być w całości realizowane w formie zdalnej. 
 
Pytanie 2 
Czy możliwe byłoby prowadzenie zajęć na terenie Politechniki Lubelskiej – jaki byłby koszt wynajmu sal 
szkoleniowych? 
 

Odpowiedź 

Nie, nie ma możliwości realizacji szkolenia na terenie Politechniki Lubelskiej. 
 
Pytanie 3 
Czy w części 1 zajęcia mają być prowadzone w grupie 6 osób i czy te osoby będą w stanie dopasować się aby mieć 
zajęcia w jednym terminie, czy też są to zajęcia indywidualne dla każdej z 6 osób po 120 godzin?     
 

Odpowiedź 
Tak, zajęcia dotyczą grupy 6 osobowej.  Grupa będzie odbywać zajęcia w jednym terminie. 
 
Pytanie 4 
 
Czy na etapie składania oferty wystarczy wypełnić formularz ofertowy, ewentualnie jakie dokumenty trzeba jeszcze 
dołączyć?  
 
Odpowiedź 

 Na etapie składani oferty wystarczy wypełnić formularz ofertowy. 

 

II. 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 

Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – rozdział X. Miejsce oraz 

termin składania i otwarcia ofert, pkt 1  oraz pkt 2: 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 
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Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, 20-

618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A/5, do dnia 09.11.2020 r do godz.10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.11.2020r.o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Biuro Zamówień 

Publicznych PL, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A/5. 

 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, 20-618 

Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A/5, do dnia 16.11.2020 r do godz.10:00 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.11.2020r.o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych 

PL, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A/5. 

 

 
W związku z powyższym koperta powinna być oznakowana: 
Nazwa i adres Wykonawcy  

nr tel. i adresu e-mail 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Nadbystrzycka 40A, pokój nr 5 

20-618 Lublin  

 

Oferta w postępowaniu Nr KP-272-USK-107/2020  

na Zakup miejsc szkoleniowych z języka angielskiego w ramach „Zintegrowanego Programu Rozwoju 

Politechniki Lubelskiej – część druga” z podziałem na 4 części 

Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2020 r.  przed godz. 10:15.  

 
 

 
 

 

                     Podpisano 

    Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 

               /-/   mgr  Agnieszka Kluska 
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