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Nr postępowania: DWNZKŚ.272.7.2020.MP 

Wykonawcy 

(informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego ) 
 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami art. 138o ustawy z dnia 29 

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

dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn: 

„Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego ArcGIS dla kadry dydaktycznej 

WNZiKŚ w latach 2020-2021” w  ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Wrocławskiego 2019-2023” POWR.03.05.00-00-Z310/18, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

INFORMACJA NR  1 -   WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

Pytanie nr 1  

Czy w związku ze zmianą adresu dostarczania ofert i przedłużenia terminu składania ofert 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 18 grudnia 

2020 r. do 18 marca 2021 r. Ten zapis dotyczyłby szkoleń:  

 

1. „ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce”  

2. „Praca z danymi CAD w ArcGIS”  

3. „Python w GIS”  

4. „ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS” 

 

Szkolenie „Analizy sieciowe w ArcGIS” pozostałyby bez zmian, czyli do listopada 2021 r.  

 

Mając na względzie obecną sytuację w Polsce spowodowaną rozprzestrzenianiem się 

COVID19 i dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług zwracamy się z prośbą o 

wydłużenie terminu realizacji. 

 

Odpowiedź  
Zamawiający zgadza się na zmianę terminów wykonania z 18 grudnia 2020 r. do 18 

marca 2021 r. następujących szkoleń: 

1. „ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce”  

2. „Praca z danymi CAD w ArcGIS”  

3. „Python w GIS”  

4. „ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS” 

 

Realizacja szkolenie „Analizy sieciowe w ArcGIS” pozostaje bez zmian, czyli do listopada 

2021 r. 

 

                                                     Informację przekazała: 

                                                                                    Magdalena Pisarska 


