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Do wszystkich wykonawców

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 19.03.2018R.
W nawiązaniu do wyjaśnień do treści siwz, które dnia 19.03.2018r. zamieszczone zostały na
stronie internetowej Zespołu Szkół w Polkowicach oraz w związku z powstałymi
rozbieżnościami pomiędzy warunkiem udziału w postępowaniu, a kryterium oceny ofert dot.
doświadczenia wykładowcy, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe porównanie złożonych
ofert, Zamawiający anuluje poprzednią odpowiedź, a poniżej zamieszcza odpowiedź na
zapytanie wykonawcy.
Pytanie wykonawcy:
Proszę o wyjaśnienia dotyczące kryterium oceny ofert - doświadczenie wykonawcy.
Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu należy wykazać, że wykładowca posiada
przygotowanie pedagogiczne, 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów oraz w ciągu
ostatnich 12 miesięcy przeprowadził min. 2 szkolenia z przedmiotowego zamówienia.
Czy pozostałe kursy przeprowadzone przez wykładowcę (powyżej minimum) tez mają być
przeprowadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czy w ciągu np. ostatnich 3 lat?
Odpowiedź zamawiającego:
Zgodnie z zapisami siwz - Rozdz. VI ust. 1 pkt 2) lit. b – „wykonawca winien wykazać, że
dysponuje lub będzie dysponować minimum jednym wykładowcą, który posiada odpowiednie
przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu
kursów/szkoleń specjalistycznych oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert przeprowadził min. 2 szkolenia/kursy z zakresu ……..”(odpowiednio do
części).
Ponadto na końcu Rozdz. VI siwz Zamawiający zamieścił następującą uwagę:
Zamawiający w kryterium oceny ofert będzie przyznawał punkty za posiadane większe niż ww.
minimalne doświadczenie wykładowcy, który został przewidziany do realizacji
szkoleń/kursów.
W Rozdziale XII siwz zamawiający określił pozacenowe kryterium oceny ofert doświadczenie wykładowcy:
Doświadczenie wykładowcy* - 40 punktów
*(osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia) oznacza posiadanie doświadczenia ponad
wymagane minimum –2 kursy/szkolenia - w zakresie wykonania usług kursów/szkoleń
stosownie do oferowanej przez wykonawcę części zamówienia; ocena ofert zostanie
przeprowadzona wg formuły:
- przeprowadzenie 2 kursów/szkoleń – 0 pkt
- przeprowadzenie 3-4 kursów/szkoleń- 10 pkt
- przeprowadzenie 5-6 kursów/szkoleń- 20 pkt
- przeprowadzenie 7-9 kursów/szkoleń- 30 pkt
- przeprowadzenie 10 i więcej kursów/szkoleń- 40 pkt

Zamawiający wyznaczył jako warunek minimalny: przeprowadzenie przez wykładowcę 2
kursów/ szkoleń w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Nie przyznanie punktów za przeprowadzenie 2 kursów/szkoleń jest bezpośrednim
powiązaniem z minimalnym warunkiem udziału w postępowaniu.
Natomiast punkty przyznawane będą za przeprowadzenie przez wykładowcę w okresie
ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert większej ilości kursów/szkoleń
niż wymagane minimum, o którym mowa powyżej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na powyższe sprostowanie, które może
wymagać dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zmianie ulega termin
składania i otwarcia ofert:
1. Składanie ofert.
Oferty należy składać do dnia 29.03.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego tj.
w sekretariacie Zespołu Szkól im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,
ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
2. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2018 r. o godz. 14.15 w siedzibie zamawiającego w Zespole
Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101
Polkowice.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
mgr Zbigniew Gołębiowski

