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Uczestnicy postępowania

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego  na  podstawie  art.  2  ust.  1  pkt  1)  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień

publicznych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129)  pt  „Szkolenia  zawodowe”  w  ramach  projektu  

„W  aktywności  siła”.  Projekt  dofinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

 w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, realizowanego na podstawie

umowy  o  dofinansowanie  z  dnia  31  grudnia  2019  r.  nr  umowy  RPLU.11.01.00-06-0033/19-00  –  

nr postępowania 21/2021 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

Zamówienie  opublikowane  jest  również  w  bazie  konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zamawiający poniżej podaje jego treść wraz z odpowiedzią:

PYTANIE 

„……zwraca  się  z  pytaniem  do  zaproszenia  do  składania  ofert  z  dnia  29.09.2021  dotyczącego

przeprowadzenia  4  szkoleń.  Podlegać  ocenie  będzie  doświadczenie  wykonawcy  polegające  

na  zrealizowanych  szkoleń  ale  nie  ma  podanego  okresu  lat  podlegającego  ocenie.  Proszę  

o doprecyzowanie w zaproszeniu do składaniu ofert jaki okres czasu będzie podlegał ocenie tak aby treść

była  czytelna  i  zrozumiała  dla  wszystkich  oferentów.  Oraz  czy  wymagane  doświadczenie  podlegające

ocenie dotyczy spółki czy trenera/ wykładowcy?”

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informuję, iż Zamawiający w opublikowanym ogłoszeniu nie

wymaga  ani  nie  określa  jakiego  okresu  winno  dotyczyć  wykazane  przez  Wykonawcę  doświadczenie  

w  realizacji  usług  tożsamych  z  przedmiotem  zamówienia  opisanym  w  załączniku  nr.  1.  dołączonym  

do zaproszenia do składania ofert na „Szkolenia zawodowe” w ramach projektu „W aktywności siła”.

Ponadto zgodnie z zapisami ogłoszenia ocenie podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy: „Wykonawca,

który wykaże największą liczbę zrealizowanych szkoleń tożsamych z przedmiotem zamówienia otrzyma  

10 pkt ….”

 

Projekt „W aktywności siła” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 


