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Rawa Mazowiecka, dnia 14.11.2016 r. 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka,  
ul. Zwolińskiego 46  
 

Informacja dla Wykonawców  

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16  

„Krok do kariery w branży samochodowej” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską  

ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

 
 

W związku z pismem Wykonawcy, jakie wpłynęło w dniu 14 listopada 2016 r. do Zamawiającego: Zespół Szkół 
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej dotyczącym 
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie 
kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 „Krok do kariery w branży 
samochodowej” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.rawa-kopernik.pl 

I. Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy do SIWZ 

PYTANIE  
zwracam się z pytaniem o wymagania Zamawiającego w odniesieniu do CZĘŚCI 1 Kurs spawania, 
proszę określić precyzyjnie: 

 metodę spawania:  

 wyrób (blacha czy rura), 

 spoinę (czołowa czy pachwinowa),  

 grupę materiałową (FM1 czy FM5) 
Powyższe informacje są niezbędne do przygotowania oferty. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca umożliwi uczestnikom kursu zdobycie uprawnień spawacza pachwin 
według normy PN-EN ISO 9606-1. 

 metoda spawania: TIG -141 

 wyrób: blacha  

 spoina: pachwinowa 

 grupa materiałowa 141-FM1 oraz  141-FM5 
 

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ . 
 

Opracowała: 
Agata Lipska 

 
Zatwierdził: 

Radosław Kaźmierczak 
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