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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które 
wpłynęły w ramach prowadzonego postępowania w celu udzielenia zamówienia na:  

- Usługi szkoleniowe na rok 2012 dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych  
w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie finansowane ze środków Funduszu Pracy – część I i II zamówienia 

 
- Usługi szkoleniowe na rok 2012 dla osób uprawnionych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.3 
„Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” w ramach 
projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” – część III i IV post ępowania 

.  
 

Pytanie nr 1. 
 „Zamawiający w opisie kryterium, jakimi będzie się kierował przy wyborze oferty podaje: cena oferty  - waga  
80 %, certyfikat jakości – waga 20% . 
Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza do oceny Certyfikat Rzetelna Firma, potwierdzający stosowanie wysokich standardów 
etycznych, solidność i wysoką jakość działalności prowadzonych usług?” 

 

ODPOWIEDŹ 
 

Odpowiadając na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iŜ zgodnie z treścią SIWZ „Certyfikat jakości usług moŜe 
dotyczyć zarówno kierunku szkolenia, na które wykonawca złoŜy ofertę, jak równieŜ Wykonawcy, jako instytucji 
szkoleniowej świadczącej usługi szkoleniowe. W tym kryterium będą uwzględniane róŜne formy certyfikatów, które są 
potwierdzeniem wysokiego standardu jakości usług np. akredytacja kuratora oświaty wydana na szkolenie o tematyce 
zgodnej z przedmiotem zamówienia lub inny znak jakości np. ISO.” 
 W „CERTYFIKACIE RZETELNOŚCI”, wystawianym w ramach programu Rzetelna Firma, Krajowy Rejestr 
Długów zaświadcza, Ŝe na określony dzień i godzinę „firma nie posiada Ŝadnych przeterminowanych zobowiązań 
notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.  
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”. Nie oznacza on posiadania przez instytucję 
szkoleniową certyfikatu jakości usług potwierdzającego wysoki standard jakości świadczonych usług. 
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