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Zna k sp rawy: WAW-WA.2720.38.2019

r.

UIYKONAWCY

Usługa szkoleń pt.:,,Doskonalenie umiejętnościinterpersonalnych ankieterów - skuteczna komunikacja, techniki
wywierania wpływu iperswazji, radzenie sobie ze stresem'' oraz,,Efektywna obsługa klienta z uwzg[ędnieniem
sytuacji trudnych i konftiktowych".

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się
zamówien ia wpłynęły pyta

n

o

udzielenie

ia dotyczące treściogłoszenia.

Zgodnie z informacjami zawartymi w częściV pkt 5 ogłoszenia, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treśćpytań
wrazz odpowiedziami:

ĘĄanie

1:

,,Zamawiajqcy określiłsale szholeniowe w 3 tohalizacjach (W części1) oraz w 2 lokalizacjach (w części z) czy zatem
koszt sali szkoleniowej ponosi Zamawiajqcy ? a Wykonawca koszt cateringu (przerwy kawowej)?"

odpowiedź:
Tak.

Ęftanie

2:

,,laka jest minimalna liczba osób biorqcych udział w szholeniu?"

odpowiedź:
Częśćl:

,,Doskonalenie umiejętności interpersona[nych ankieterów - skuteczna komunikacja, techniki wywierania wpiywu
i perswazji, radzenie sobie ze stresem"
Wykonawca w katkutacji ma uwzględnić 50 pracowników Urzędu. ostateczna liczba uczestników poszczególnych
edycji (po ok. 1/3 ogótnej [iczby na edycję). Może się lakzdarzyĆ, że z przyczyn losowych w szkoleniu weźmie
udział 48 osób.
CzęśĆ2:
,,Efektywna obsługa klienta z uwzględnieniem sytuacji trudnych i konfliktowych''
Wykonawca w katkutacji ma uwzględnić 40 pracowników Urzędu (po max. zo osób na edycję). Może się takzdarzyĆ,
że z przyczyn losowych w szkoleniu weźmie udział 38 osób.

Pytanie

3:

,,Czy Zamawiajqcy dopuszcza pozyshiwanie Indywidualnych Zgód przetwarzania danych osobowycĘ od uczestników

szholenia ?

W

ten sposób regulujqc sprawę RoDo?"

odpowiedź:
Tak.

Pytanie ł:
,,Czy szkolenie będzie finansowane przynajmniej w 70% ze środhów publicznych, zatem stawha VAT=ZW?"

odpowiedź:
Tak. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 tit c Ustawy z 11 rnarca 2004 r. o podatku
od towa rów i usług (tekst jed nolity: Dz. U. z 2018 r. poz. Ż174,2193, Ż215,2244, Ż354,2392 2433, z ZaB r' poz' 675, 101B)
szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

odpowiedź na pytania nie stanowi modyfikacjitreści ogłoszenia.

