Szczecin dnia 10.01.2019 r.
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w rozdziale 6 „Zamówienia na
usługi społeczne i inne szczególne usługi” – art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pt: SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU POWER DLA
AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE (znak sprawy: AS/BZP/01/2019/POWER)

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA
W toku przedmiotowego postępowania wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do ogłoszenia. Treść
zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego przedstawia się następująco:
Zapytanie nr 1:
„Jeśli szkolenie będzie finansowane przynajmniej w 70 % z EFS i uczestnikami szkolenia będą pracownicy
Akademii Sztuki, czyli będzie spełniony warunek, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych i
dotyczy kształcenia zawodowego.
Wtedy moglibyśmy zastosować zwolnienie z VAT należnego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c Ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 14
Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług
oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 ze zm.).
Czy dostaniemy od Państwa informację, że:
Powyższe szkolenie jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art.
44 Rady UE NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77/1 ze zm.).
Jaka jest Państwa interpretacja?”
Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1:
Zamawiający potwierdza, że szkolenia objęte niniejszym postępowaniem są finansowane ze środków
publicznych i dotyczą kształcenia zawodowego. W związku czym wykonawcy przy obliczaniu ceny oferty
powinni zastosować zwolnienie z VAT.
Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
Powyższe wyjaśnienia zostały dokonane na podstawie działu VII ust. 6 Ogłoszenia.

-na oryginale właściwy podpis-
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