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Łódź, dnia 08.08.2017  
 

WSZYSCY WSYKONAWCY 
 
 
 

Dot. zapytania ofertowego  na Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu „Azymut na sukces 
– program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług  
w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego  
w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. 
 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, jakie  wpłynęło w dniu 4 sierpnia 2017 r.  
 
 
Pytanie nr 1: 
(…)chciałabym dowiedzieć się, co w sytuacji, kiedy kurs pilocki prowadzony jest przez więcej  
niż 1 osobę? Czy jest to możliwe z Państwa punktu widzenia? (tabela trenerska tego nie przewiduje)  
 
 
Odpowiedź na pytanie  nr 1 
W warunkach  udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał: „w części 1 - 4 w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej wykonawcy, zamawiający 
wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą – Trenerem 
– która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła  
co najmniej 5 szkoleń lub warsztatów z zakresu: (…).” 

Oznacza to, że wykonawca dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia przez więcej niż 1 osobę, 
przy czym każdy z trenerów, który będzie prowadził szkolenie  w  danej  części musi spełnić  
w/w wymagania tj., każdy z trenerów w danej części musi to być osobą, która „w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 5 szkoleń lub warsztatów 
(…).„ 
Jeżeli wskazani wykładowcy (trenerzy)  prowadzą wspólnie dane szkolenie to  w  tabeli Wykaz osób 
(załącznik 4a – 4d) wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunku udziału dla każdego  
z trenerów wskazać to samo szkolenie – prowadzone wspólnie.  
Załącznik 4a – 4d (Wykaz osób)  należy w  tym przypadku odpowiednio powielić dostosowując go   
do ilości  zaproponowanych przez Wykonawcę wykładowców, którzy będą prowadzić szkolenie  
w danej części.  
 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w celu uzyskania punktów w pozacenowym Kryterium oceny 
ofert pn. „Doświadczenie wykładowcy” wykonawca może  sumować doświadczenie wszystkich 
wykładowców (trenerów), którzy będą przeprowadzać szkolenie w danej części, może też wykazać 
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doświadczenie wyłącznie jednego z trenerów. W przypadku sumowania doświadczenia w celu 
uzyskania punktów w kryterium pozacenowym „Doświadczenie wykładowcy” – wykonawca winien  
odpowiednio powielić ( dla każdego z wykładowców) „Kartę oceny” (załącznik nr 6).  
Zamawiający zastrzega jednak, że w przypadku, gdy wykonawca będzie sumował doświadczenie  
w kryterium pozacenowym „Doświadczenie wykładowcy”  winien on stosować się do n/w zasad: 
W przypadku, gdy dane  szkolenie prowadzone jest wspólnie przez obu wymienionych wykładowców 
–Wykonawca może wymienić  dane szkolenie  tylko  przy jednym wykładowcy ( to samo szklenie 
prowadzone wspólnie nie może być wykazywane dla obu wykonawców). Jeżeli wykonawca wskaże to 
samo szkolenie prowadzone wspólnie przy obu wykładowcach, wówczas zostanie mu ono zaliczone 
jedynie  raz, a nie  dla każdego wykonawcy oddzielnie.  

 

*** 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.08.2017 r.  godz. 10.00.  

Pozostałe postanowienia Zapytania Ofertowego i załączników pozostają bez zmian.  

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści 
udzielonych wyjaśnień.  

 

Odpowiedź umieszcza się: 

1. w bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) w zakładce dotyczącej 
niniejszego postępowania 
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/podpis nieczytelny/ 


