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Opole, dn.17.06.2011r. 

 
Zamawiający: 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 

 ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole 
 

Nr Sprawy: DIM/OA/ 3/2011 

 
 

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 
Wykonanie usługi przeprowadzenia „Szkolenia Dla Bibliotekarzy W Ramach Programu 

„Biblioteka+” w zakresie opracowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w 

Opolu. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 

759) informuję, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył wnioski o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 
 

Pytanie: 
W dniu 18 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od 

towarów i usług. Obowiązuje ona  od 1 stycznia 2011 r. Podpisana nowelizacja ustawy o 

VAT w obszarze szkoleń ma następujący kształt: 
 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W 
ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. 

zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

(…) 

8) w art. 43: „Zwalnia się od podatku: 
26) usługi świadczone przez:  

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w 

zakresie kształcenia i wychowania, 

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i 

świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 
27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym,  

      ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 

28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi 
usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione 
w pkt 26: 

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub 
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o 

systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub 

c) finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę 
towarów ściśle z tymi usługami związane; 
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(…) 
W związku  z powyższym, proszę o udzielenie informacji, czy szkolenia realizowane w ramach 
projektu są finansowane w całości ze środków publicznych? 

 
 

Odpowiedź: 

 
Zamawiający informuje, ze zadanie to jest w całości finansowane ze środków 

publicznych.  
 
 

Z poważaniem 
 

Tadeusz Chrobak 
.................................. 

     ( kierownik Zamawiającego) 


