Radziszów, dn. 28.11.2018 r.
BK.15.12.2018
WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)
STRONA INTERNETOWA
dotyczy: zapytania ofertowego nr 12/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku, na pełnienie
obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań od Wykonawców dotyczącego
przedmiotowego zapytania ofertowego Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do postępowania wykonawców
posiadających doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków
europejskich bądź obszaru EOG realizowanych również na rzecz innych podmiotów niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia/związki/inne podmioty prawne,
których członkami są JST.
Zwracam uwagę na fakt, że w przypadku doświadczenia w tego typu zamówieniach istotne
jest źródło finansowania projektu (UE, EOG itp.), a nie podmiot, który realizuje projekt.
Pozostawienie wymagania obsługi JST, ich stowarzyszeń/związków itp. jest naruszeniem
zasady uczciwej konkurencji.
W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez
wykreślenie wymogu obsługi jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń,
związków etc.
Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. W
ocenie Zamawiającego tak samo istotne jest źródło finansowania projektu, jak i podmiot, który
realizuje projekt.
Pytanie 2: Proszę o podanie szacunkowej ilości postępowań do przeprowadzenia w okresie
trwania umowy w trybie ustawowym jak i pozaustawowym.
Odpowiedź 2: Szacowna liczba zamówień w trybie ustawowym: od 1-5 (w zależności od tego,
czy zamówienie będzie dzielone na części) - w trybie przetargu nieograniczonego
poprzedzonego, co najmniej w pierwszym postępowaniu dialogiem technicznym, w którym
Specjalista ma brać udział (dialog techniczny w miesiącach: grudzień-styczeń, szacunkowa
liczba Wykonawców biorących udział w dialogu: 3-5, z każdym co najmniej jedno spotkanie, w
siedzibie lidera lub partnera projektu).
Liczba postępowań w trybie pozaustawowym: 3-6.

W przypadku większej lub mniejszej liczby postępowań zarówno w trybie ustawowym, jak i
pozaustawowym cena za miesiąc usługi nie ulega zmianie.
Pytanie 3: Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowań w
trybie ustawowym o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy.
Jeżeli tak, proszę o szacunkową ilość.
Odpowiedź 3: Wszystkie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego mają wartość
szacunkową powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy.
Pytanie 4: Proszę o informację czy Zamawiający posiada licencję/abonament na system do
obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną zgodny z projektem "e-Zamówienia"
prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych.
Odpowiedź 4: Zamawiający nie posiada systemu do obsługi zamówień. Zamówienia mają być
realizowane za pomocą miniportalu UZP i systemu ePUAP. Po stronie Specjalisty ds. zamówień
będzie obsługa miniportalu UZP.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią Zapytania ofertowego.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Sporządzono 1 egz.:
1 egz. - A/a. + Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego + przesłano mailem do
Wykonawców.

