
Dotyczy: 

ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 26-2015/7.4 POKL) na przeprowadzenie szkolenia 

„Przyjazny komputer” dla uczestników projektu pt. „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj 

firmę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VII – 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy. 

 

Zgodnie z pkt 7.5 Zapytania ofertowego Zamawiający wyjaśnia i udziela odpowiedzi na pytanie 

dotyczące treści zapytania ofertowego, które wpłynęło zgodnie z zapisami pkt 7 Zapytania 

Ofertowego. Odpowiedź na poniższe pytanie przekazana zostaje podmiotowi, który zadał pytanie, a 

także wszystkim potencjalnym oferentom, do których wysłane zostało zapytanie ofertowe. Poniższe 

informacje zamieszczone zostaną także na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.srcp.radom.pl. 

Treść pytania: 

„Czy doświadczenie proponowanego trenera może być oceniane na podstawie liczby godzin 

szkoleniowych przeprowadzonych przez osobę zaproponowaną do osobistej realizacji usług w formie 

oświadczenia Dyrektora Oferenta, które potwierdzi liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego kryterium „Doświadczenie trenera” oceniane jest na 

podstawie liczby godzin przeprowadzonych szkoleń o podobnej tematyce przez osobę zaproponowaną 

do osobistej realizacji usługi. 

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania dopuszcza różne formy udokumentowania 

doświadczenia osoby proponowanej do osobistej realizacji szkolenia, co ma na celu umożliwienie 

uczestnictwa w postępowaniu wszystkich zainteresowanych osób/podmiotów spełniających warunki 

uczestnictwa, a dla których posiadane doświadczenie skutkować może otrzymaniem dodatkowych 

punktów w ramach prowadzonej oceny Ofert. Załącznikami do Oferty mogą być kopie umów zleceń, 

umów o dzieło, umów o pracę, umów o wolontariat i innych dokumentów wykorzystywanych w 

obrocie prawno-gospodarczym, pod warunkiem wskazania w sposób wyraźny w dokumentach, 

których kopie stanowić powinny załącznik do Oferty, liczby zrealizowanych godzin szkoleniowych. 

W przypadku braku wskazania dokładnej liczby godzin szkoleniowych w treści umowy Zamawiający 

dopuszcza możliwość dołączenia do takiej umowy dokumentów potwierdzających liczbę godzin 

szkoleń/zajęć przeprowadzonych w jej ramach w postaci np. protokołów zdawczo-odbiorczych 

podpisanych przez obydwie strony, w których zawarta będzie informacja o liczbie prowadzonych 

godzin szkoleniowych.  

Oferent może dołączyć do oferty także dodatkowe dokumenty, takie jak rekomendacje, 

potwierdzenia, oświadczenia, listy referencyjne itp., w których zamieszczone będą informacje 

odnośnie profesjonalizmu, poprawności i zgodnej z zapisami umowy realizacji szkoleń/zajęć z zakresu 

obsługi komputera przez trenera skierowanego do osobistej realizacji usługi ze strony Oferenta. 

Stanowiły one będą potwierdzenie profesjonalizmu i umiejętności trenera. Zgodnie z zapisami 

Zapytania Ofertowego dodatkowa punktacja przyznawana będzie na podstawie liczby 

przeprowadzonych dotychczas godzin szkoleń/zajęć o tematyce zbieżnej z przedmiotem zamówienia 

http://www.srcp.radom.pl/


ujętej w załączonych do Oferty kopiach dokumentów wykorzystywanych w obrocie prawno-

gospodarczym. Przyjęte przez Zamawiającego reguły gwarantują przejrzystość prowadzonego 

postępowania, z zachowaniem zasady równości wszystkich Oferentów i konkurencyjności składanych 

ofert.  

Odnosząc się do pytania kierowanego do Zamawiającego w ramach trwającej procedury 

Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby dołączania do oferty dodatkowych oświadczeń 

Dyrektora Oferenta odnośnie doświadczenia proponowanego trenera. Dokumentami całkowicie 

wystarczającymi będą kopie dokumentów wykorzystywanych w obrocie prawno-gospodarczym 

pomiędzy Oferentem a trenerem, jeżeli doświadczenie, jakim dysponuje trener, zdobyte zostało u 

danego Oferenta. Zamawiający nie wymaga więc przygotowywania dodatkowych dokumentów i 

oświadczeń, co ułatwi i usprawni procedurę związaną z uczestnictwem danego Oferenta w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający pragnie przypomnieć, iż zapisy Zapytania Ofertowego mówią 

wyraźnie, iż ocenie podlegać będzie jedynie liczba godzin szkoleniowych przedstawionych w sposób 

jasny i przejrzysty w załączonych kopiach dokumentów. Zamawiający dopuszcza więc możliwość 

usunięcia (zaczernienia lub usunięcia w inny sposób na kopii dokumentu) danych nie branych pod 

uwagę w ramach postępowania, np. kwot wynagrodzeń zawartych w umowach. Są to informacje 

nieistotne z punktu widzenia trwającego postępowania i mogą zostać usunięte z kopii przedstawianych 

dokumentów. Ponadto Zamawiający pragnie przypomnieć o zapisach zawartych w pkt 11.13 

Zapytania Ofertowego, a dotyczących oznaczania klauzulą POUFNE danych wrażliwych, i 

możliwości wykorzystania ich w składanych ofertach.  

 

 


