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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie  kursów zawodowych podnoszących 
kwalifikacje dla 70 uczestników projektu „Razem aktywnie w przyszłość”

WYJAŚNIENIA DO SWIZ NR 2

Działając  na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień 
publicznych  (t.j.:  Dz.  U  z  2017r.,  poz.  1579)  w  związku  z  wpłynięciem  dnia  14.09.2017r.  (drogą  
elektroniczną) pytania dotyczącego zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 
Czy w realizacji projektu zadania VIII "Opiekunka dziecięca do lat 3" może brać udział 7 wykładowców 
(280 godz.).
Jak  jakiś  wykładowca  nie  uczestniczył  w  kursach  a  ma  duży  staż  pracy  w  zawodzie  -  wykładając  
przedmioty z zakresu kursu - podać jego osiągnięcia zawodowe?

Odp. 
Do decyzji Wykonawcy należy, jaka ilość wykładowców będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
W postanowieniach rozdziału XXV pkt 2 lit. a) SIWZ dotyczących kryterium oceny ofert,  Zamawiający 
opisał w jaki sposób będzie oceniane doświadczenie personelu skierowanego do realizacji zamówienia.  
Odpowiadając na powyższe zapytanie, do oceny będzie brane pod uwagę doświadczenie max dwóch 
wykładowców,  którzy  prowadzili  kursy  zawodowe  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  
składania ofert.  Wykładowca, który nie prowadził kursów zawodowych z danego przedmiotu zamówienia,  
a zostanie wykazany w załączniku nr 16 do SIWZ – nie będzie punktowany. Tym samym Wykonawca  
otrzyma  w  tym  kryterium  0,00  punktów.  Jeżeli  wykładowca  nie  uczestniczył  w  kursach  do  decyzji  
Wykonawcy należy, jakich wykładowców ujmie w wykazie podlegającym ocenie.
Ocenie  nie  będzie  podlegał  staż  pracy,  lecz  doświadczenie  danej  osoby/wykładowcy w prowadzeniu  
kursów zawodowych.
Pamiętać należy, że osoby wskazane w załączniku nr 16 do SIWZ, w wyniku oceny ich doświadczenia  
i premiowania dodatkowymi punktami, będą zobligowane do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia.
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