Bobowa 02.03.2012r.

Numer sprawy: ZEAS.271.1.2012

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy ZEAS.271.1.2012,
nazwa

zadania:

Świadczenie

usług

edukacyjnych

polegających

na

organizacji

i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczącego treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie:
W związku z tym zwracamy się z zapytaniem, jak Zamawiający będzie traktował
hipotetyczną sytuację, gdy jeden z potencjalnych wykonawców wykaże się wykonaniem
jednej usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci lub młodzieży
szkolnej o wartości co najmniej 150 000,00 zł. brutto, natomiast drugi z oferentów wykaże
się wykonaniem jednej usługi szkoleniowej w zakresie przeprowadzenia kursu koparkoładowarki dla osób dorosłych o wartości co najmniej 150 000,00 zł. brutto? Czy
Zamawiający uzna, że obie usługi w takim samym stopniu spełniają warunek udziału w
postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia?
Wyjaśnienie:
W rozdziale V pkt 2.2 SIWZ zamawiający wskazał udział w postępowaniu cytuję:
"w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oferty wykonawców, którzy
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali z należytą starannością co
najmniej jedną usługę, polegającą na organizacji i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych lub
szkoleniowych o wartości co najmniej 150 000,00 zł. brutto".
Zamawiający nie sprecyzował rodzaju zajęć edukacyjnych lub szkoleniowych będących

warunkiem udziału w postępowaniu, więc uzna wszystkie udokumentowane usługi
edukacyjne o wartości powyżej 150 000,00zł brutto, które zostały wykonane
w wymaganym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi od odbiorców usług,
że zostały wykonane należycie.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez
zmian.

-------------------------------------Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
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