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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 pytania od Wykonawcy dotyczącego 

przedmiotowego zapytania ofertowego Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie: Jak Zamawiający zamierza ocenić doświadczenie wykonawców? Zamawiający nie 

wymaga załączenia CV, wykazu, szkoleń, publikacji… Nie wskazano również wag kryteriów, co 

więcej składając ofertę Wykonawca nie wie co Zamawiający weźmie pod uwagę, co jest 

sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, bo pozwala na ustalanie rzeczywistych kryteriów po 

złożeniu ofert. Takie działanie jest niedopuszczalne.  

(…) 

Prosimy o wskazanie budżetu. Podstawy odrzucenia muszą być jednoznaczne. Co więcej przy 

zastosowaniu kryterium doświadczenia (wprawdzie nieokreślonego co do jego wagi) może się 

okazać że najkorzystniejsza jest oferta nie najtańsza, ale ta przekraczająca budżet, jeśli 

zostanie odrzucona – konkurencja zostanie zachwiana. 

 

Odpowiedź:  

1. Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił obowiązki specjalisty ds. zamówień 

publicznych/zapewniał obsługę w zakresie zamówień publicznych/ w co najmniej jednym 

projekcie dofinansowanym ze środków europejskich, bądź obszaru EOG, realizowanym 

przez jednostkę samorządu terytorialnego albo stowarzyszenie/ związek / inny podmiot 

prawny, którego członkami są jednostki samorządu terytorialnego. 

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej będzie żądał od wybranego 

Wykonawcy przedstawienia referencji lub innego dokumentu potwierdzającego 

spełnianie tego warunku. 



 

Jedynym punktowanym kryterium oceny ofert jest cena - za najkorzystniejszą zostanie 

wybrana oferta z najniższą ceną, pod warunkiem spełniania warunku udziału 

w postępowaniu. 

2. Wykonawca nie przedstawi budżetu - limitu finansowego - jaki zabezpieczył na realizację 

przedmiotowego zamówienia. Brak wskazania tej kwoty nie ma wpływu na 

konkurencyjność postępowania i treść złożonych ofert. 

 

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. 


