Błonie, dnia 08.08.2011 r.

WZP.271.13.2011
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
świadczenie usług „Kierownika Projektu" dla realizacji projektu pn.: "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Błonie" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3.
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:
Pytanie nr 1:
W jakim stadium realizacji jest projekt, na rzecz którego świadczenie usług Kierownika
Projektu jest przedmiotem postępowania:
a/ przed oceną
b/ po ocenie - przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
c/ po podpisaniu umowy o dofinansowanie, przed rozpoczęciem faktycznej realizacji
d/ po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w trakcie faktycznej realizacji.
Odpowiedź:
Projekt jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie przed wyborem Kierownika Projektu.
Pytanie nr 2:
Jeżeli projekt jest w trakcie realizacji, proszę o informację, jaka część zaplanowanych zadań
została już zrealizowana oraz czy usługi Kierownika Projektu były już dla tego projektu realizowane,
a jeśli tak, to czy przez podmiot zewnętrzny czy przez Zamawiającego we własnym zakresie.
Odpowiedź:
Został ogłoszony przetarg na Kierownika Projektu.
Żadne czynności realizacyjne nie zostały podjęte.
Pytanie nr 3:
Jaki jest zaplanowany okres realizacji projektu (daty rozpoczęcia i zakończenia)?
Odpowiedź:
Okres realizacji projektu od 01.07.2010 r. do 31.08.2014 r.
Wymagany termin realizacji zamówienia dla Kierownika Projektu zgodnie z SIWZ
- od dnia 01.09.2011 r. do dnia 01.09.2014 r.
Pytanie nr 4:
Jaki obszar geograficzny przewiduje się do objęcia zasięgiem projektu (lokalizacja grup
docelowych i ewentualnych jednostek organizacyjnych Gminy)?
Odpowiedź:
Zasięg projektu – obszar Gminy Błonie. Grupy docelowe to osoby kwalifikujące się do objęcia
pomocą społeczną i osoby z I i II stopniem niepełnosprawności w tym młodzież ucząca się
z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rodziny zastępcze.
Dodatkowo 7 jednostek organizacyjnych Gminy. Dla nich przeznaczono 40 komputerów (30 +10).
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu, ul. Poniatowskiego 19 – 5 komputerów,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu, ul. Narutowicza 21 – 5 komputerów,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach, ul. Błońska 62 – 5 komputerów,
- Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu, ul. Okrzei 3 – 3 komputery,
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- Gimnazjum nr 2 im. Maksymiliana Kolbego w Błoniu, ul. Narutowicza 4 – 5 komputerów,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, ul. Okrzei 3 - 7 komputerów
- Biblioteka Publiczna Gminy Błonie, ul. Jana Pawła II - 10 komputerów.
Pytanie nr 5:
Jaka jest całkowita wartość finansowa projektu?
Odpowiedź:
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 918 486,40 PLN.
Pytanie nr 6:
Ile gospodarstw domowych jako beneficjentów ostatecznych przewiduje projekt?
Odpowiedź:
Projekt przewiduje 120 gospodarstw domowych jako beneficjentów ostatecznych plus działania
koordynacyjne.
Pytanie nr 7:
Czy i jakie działania koordynacyjne (w sensie komponentów projektu określonych przez
POIG/Działanie 8.3) zaplanowano jako komponenty projektu?
Odpowiedź:
Projekt uwzględnia zakup 30 komputerów dla szkół i 10 dla biblioteki.
Pytanie nr 8:
Ile postępowań o zamówienia publiczne przewiduje się w projekcie i czy jakieś prace w tym
zakresie zostały już wykonane? Jakie postępowania pozostały do przeprowadzenia?
Odpowiedź:
Nie zostały wykonane żadne prace w powyższym zakresie.
Przewiduje się następujące postępowania przetargowe:
wyłonienie osoby rozliczającej projekt, wyłonienie informatyka, zakup komputerów i zakup
oprogramowania, przetarg na szkolenia, przetarg na podłączenie i dostawę internetu.
Pytanie nr 9:
Jaka jest relacja przedmiotowego projektu do projektu pn. "Internet szansą wszechstronnego
rozwoju mieszkańców Gminy Błonie" realizowanego w ramach POIG od 2009 r.?
Odpowiedź:
Jest to drugi, niezależny projekt.
Pytanie nr 10:
Czy zobowiązanie określone w paragrafie 5 zaproponowanego wzoru umowy obejmuje
wszystkie czynności wynikające z umowy, tzn. czy wszystkie czynności powinny być
wykonywane w biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Błoniu? Jeżeli nie wszystkie, to które?
Jeżeli wszystkie, to czy Zamawiający dopuszcza modyfikację tego zapisu i dopuszczenie
wykonywania części czynności w innym miejscu?
Odpowiedź:
Wszystkie czynności mają być wykonywane w Biurze Projektu, w Urzędzie Miejskim w Błoniu.
Zamawiający przypomina, że
Termin składania ofert to 11.08.2011 r. godz. 11:00.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu,
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert 11.08.2011 r. godz.11:15.
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/-/ Marek Książek
Zastępca Burmistrza

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

