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Wszyscy Wykonawcy
Modyfikacja tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.: Zakup uslugi szkoleniowei obeimujacej zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia podnoszqcego kompetencje cyfrowe nauczycieli

w ramach projektu pn. ,,Wsparcie na rzecz zwiqkszenia wykorzystania TIK w szkolach

podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania otaz rozwiianie

kompetencji kluczowych i informatycznych w5r6d nauczycieli i uczni6w.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie zam6wienia na uslugq spotecznq na podstawie

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo Zam6wier{ Publicznych (tekst jednolity: Dz. U.220L9
r., poz. L843 ze zmianami)

Gmina Kolbuszowa odpowiada na pytania, kt6re wptynqly w przedmiotowym postqpowaniu:

Pytanie nr 1:

W zwiqzku z opublikowanym przetargiem "Zakup uslugi szkoleniowej obejmujqcej zorganizowanie

i przeprowadzenie szkolenia podnoszqcego komptencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu

pn. "Wsparcie na rzecz zwiqkszenia wykorzystania TIK w szkolach podstawowych w Gminie Kolbuszowa

w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych w6r6d nauczycieli

i uczni6w". opublikowanym dnia 07.05.2O20r. zwracamy siq z pytaniem dlaczego zamawiajqcy zawqzil

(w opisie do6wiadczenia posiadanego przez wykonawcq) finansowanie szkolefi ze Srodk6w Uni

Europejskiej. Zgodnie zPZP i wyrokami KIO zamawiajqcy moie wymagai od potencjalnego wykonawcy
posiadania do6wiadczenia , ale nie moie zawqzid z jakich 2r6del byly finansowane szkolenia przez niego

prowadzone.

Nasza firma posiada szerokie do6wiadczenie w prowadzeniu szkolefl z zakresu Tik skierowanych do

wymaganej przez Pafstwa grupy docelowej ale szkolenia, doradztwo, elarning byly finansowane ze

Srodk6w Publicznych znajdujqcych siq w gestii starosty, prezydenta, marszalka.
Czy w takim przypadku mo2emy zlo2y(, ofertq?

Odpowiedi na pytanie nr 1:

Zamawiajqcy dopuszcza do6wiadczenie zdobyte na szkoleniach z innych 1rodel finansowania nii Srodki

Unii Europejskiej.

Zamawiajqcy modyfikuje tre56 ogloszenia o zam6wieniu w nastqpuiqcy spos6b:

Przed modvfikacia Po modyfikacji

lstotne warunki zam6wienia:
Pkt.5.1.3.2.
Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub os6b

skierowanych przez wykonawcq do realizacji

zam6wienia.

lstotne warunki zam6wienia :

5.L.3.2. Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub

os6b skierowanych przez wykonawcq do

realizacji zam6wienia.



GminaKolbuszowa
ul. Obrofic6w Pokoiu zr,
j6-t o o Kolbuszow o, w oi, P odkorp ackie

Wykonawca spelni ten warunek je2eli wyka2e, 2e

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert (a je2eli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie), a w
przypadku Swiadczei okresowych lub ciqgiych

r6wnie2 wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert albo

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postqpowaniu, a je2eli okres jest kr6tszy - w tym
okresie wyka2e, 2e wykonywal:
- dysponuje lub bqdzie dysponowat odpowiedniq
kadrq szkoleniowq, gdzie ka2dy trener posiada

minimum do$wiadczenie w postaci

przeprowadzenia co najmniej 30 godzin dyd1.

szkotert/illubl warsztat6w/i/lub kurs6w
finansowanych ze Srodk6w UE dla nauczycieli z
zakresu stosowania technologii informacyjno-
kom unikacyjnych.

Wykonawca spelni ten warunek je2eli wyka2e, 2e

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert (a je2eli okres prowadzenia

dziatalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie), a w
przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqglych

r6wnie2 wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu skladania ofert albo

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w
postqpowaniu, a je2eli okres jest kr6tszy - w tym
okresie wyka2e, 2e wykonywal:
- dysponuje lub bqdzie dysponowal odpowiedniq
kadrq szkoleniowq, gdzie ka2dy trener posiada

minimum do$wiadczenie w postaci

przeprowadzenia co najmniej 30 godzin dydz.

szkole6/i/lub/ warsztat6w/i/lub kurs6w dla

nauczycieli z zakresu stosowania technologii
i nformacyjno-ko m u n ikacyjnych.

lstotne warunki zam6wienia :

Pkt 11.2

Lt.2.Zamawiajqcy przy wyborze oferty bqdzie siq

kierowal poni2szymi kryteriami
okreSlonymi w spos6b jednoznaczny i

zrozumialy, umo2liwiajqcy sprawdzenie
informacji przedstawianych przez

wykonawc6w.

a) Nazwa kryterium: cena brutto
Waga kryterium:80 %

Opis sposobu obliczenia punkt6w:

C min

C brd
x80%

gdzie

C min cena ofertowa brutto oferty najtahszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

W tym kryterium mo2na uzyskai maksymalnie 80

pun kt6w. Przyzna ne pu nkty zosta na zaokrqglo ne

do dw6ch miejsc po przecinku.

Je2eli zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby
do powstania u zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisamio podatku od

towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry miatby

f,=

lstotne warunki zam6wienia :

Pkt 11.2

Ll,.2.Zamawiajqcy przy wyborze oferty bqdzie siq

kierowal poni2szymi kryteriami okre5lonymi
w spos6b jednoznaczny i zrozumialy,
umotliwiajqcy sprawdzenie informacji
przedstawianych przez wykonawc6w.

b) Nazwa kryterium: cena brutto
Waga kryterium:80 %

Opis sposobu obliczenia punkt6w:

C_ +#ts xso%

gdzie

C min cena ofertowa brutto oferty najtafszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

W tym kryterium mo2na uzyskad maksymalnie 80

punkt6w. Przyznane punkty zostanE zaokrqglone
do dw6ch miejsc po przecinku.

Je2eli zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby

do powstania u zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisamio podatku od

towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i ustug, kt6ry mialby
obowiqzek rozliczy( zgodnie z tymi przepisami.

1 L godzina dydaktyczna=4S
2 1 godzino dydaktyczna=4S

minut
minut
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obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje
zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie
prowadzii do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq
(rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub

Swiadczenie bqdzie prowadzid do jego
powstania, oraz wskazujqc ich warto66 bez kwoty
podatku.

a. Kryterium: do6wiadczenie trener6w
oceniane bqdzie nastqpujqco:

Osoby biorqce bezpo6redni udzial w
realizacji zadania muszE posiadai
do6wiadczenie
w postaci przeprowadzenia szkolefi/i/lubl
warsztat6w/i/lub kurs6w dla nauczycieli ze

Srodk6w UE z zakresu stosowania
tech no logii informacyjno-kom unikacyjnych,

w liczbie co najmniej 30 godzin.

Punkty zostanE przyznane w nastqpujqcy spos6b:

- Osoby biorqce bezpo6redni udzial w
realizacji zadania posiadajq

do6wiadczenie w postaci

przeprowadzenia szkolenlillub/
warsztat6w/i/lub kurs6w dla nauczycieli

ze Srodk6w UE z zakresu stosowania
technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w li,czbie od 30 do
poni2ei 50 eodzin lqcznie - 0 pkt

Osoby biorqce bezpo6redni udzial w
realizacji zadania posiadajq

Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje
zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie
prowadzii do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwe

(rodzaj) towaru lub ustugi, kt6rych dostawa lub

Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego

powstania, oraz wskazujqc ich warto5i bez kwoty
podatku.

b. Kryterium: do6wiadczenie trener6w
oceniane bqdzie nastqpujqco:

Osoby biorqce bezpo6redni udzial w
realizacji zadania muszq posiadad

doSwiadczenie
w postaci przeprowadzenia szkoleftlillub/
warsztat6w/i/lub kurs6w dla nauczycieli

zakresu stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych, w liczbie co

najmniej 30 godzin.

Punkty zostanE przyznane w nastqpujqcy spos6b:

- Osoby biorqce bezpo6redni udzial w
realizacji zadania posiadajq

doSwiadczenie w postaci

przeprowadzenia szkolefili/lubl
warsztat6w/i/lub kurs6w dla nauczycieli

z zakresu stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych, w
liczbie od 30 do poni2ei 50 eodzin lqcznie

-0 pkt

Osoby biorqce bezpo5redni udzial w
realizacji zadania posiadajq

warsztat6w/i/lub kurs6w dla nauczycieli
ze Srodk6w UE z zakresu stosowania
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w liczbie od 50 do
poni2ej 100 godzin lqcznie - 10 pkt

Osoby biorqce bezpo6redni udzial w
realizacji zadania posiadajq

warsztat6w/i/lub kurs6w dla nauczycieli
z zakresu stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w liczbie

od 50 do poni2ej 100 godzin lqcznie - 10

pkt

Osoby biorqce bezpoSredni udzial w
realizacji zadania posiadajq

doSwiadczenie
w postaci przeprowadzenia

szkoleri/i/lub/ warsztat 6w /i/lub kurs6w
dla nauczycieli z zakresu stosowania
technologii informacyjno-

doSwiadczenie
przeprowadzenia

doSwiadczenie
przeprowadzenia

w postaci
szkolefi/i/lub/

w postaci

szkolenli/lub/

doSwiadczenie
przeprowadzenia

w postaci

szkolefi/i/lubl

warsztat6w/i/lub kurs6w dla nauczycieli
ze Srodk6w UE z zakresu stosowania
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technologii informacyjno-
komunikacyjnych w liczbie 100 i powy2ej
godzin lqcznie - 20 pkt

Osoby, kt6rych do6wiadczenie bedzie

komunikacyjnych w liczbie 100 i powy2ej

godzin lqcznie - 20 pkt

Osobv, kt6rvch do6wiadczenie bedzie
punktowane musza bvd wyznaczone do realjzaqii

ounktowane musza bvi wvznaczone do realizacii zam6wieniaiwskazanewo6wiadczeniu
zam6wieniaiwskazanewo3wiadczeniu zawiera iacvm wvkaz os6b.

Uwaga:
t. Zamawiajqcv przyzna punkty w kryterium

jeieti Wykonawca wskaie do6wiadczenie
w formularzu ofertowym. Zamawij4cy
nie wymaga przedlozenia za6wiadczef.

2. Punkty w kryterium innym ni2 cena zostanE

przyznane tylko w przypadku zloilenia przez

Wykonawcq informacji (w tre6ci formularza
ofertowego). W przypadku niezlo2enia
informacji w tre6ci formularza ofertowego
Zamawiajqcy nie przyzna punkt6w w danym

kryterium, oferta otrzyma 0 punkt6w.

zawieraiacvm wvkaz os6b.

Uwaga:

t. Zamawiajqcy przyzna punkty w kryterium
jeieli wszystkie osoby (trenerzy) spelniajq
warunki w danym kryterium wskazane

w zalqczniku nr 2 - Wykaz os6b - Rozdzial
ll Ogloszenie o zam6wieniu.

2. Punkty w kryterium innym ni2 cena zostanE

przyznane tylko w przypadku zlolenia przez

Wykonawcq informacji (w treSci formularza
ofertowego. W przypadku niezlo2enia
informacji w tre6ci formularza ofertowego
Zamawiajqcy nie przyzna punkt6w w danym
kryterium, oferta otrzyma 0 punkt6w.

lstotne wa runki zam6wienia :

Pkt. 10.1.

Oferty na poszczeg6lne zadania naleiy zloLy(. w
Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej,
ul. Obroric6w Pokoju 2L,36-!00 Kolbuszowa pok.

Nr 13 (sekretariat) do dnia 18.05.2020r. do godz.

10.00.

lstotne warunki zam6wienia:
Pkt. 10.1.

Oferty na poszczeg6lne zadania nale2y zloiyl
w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej,
ul. Obrofc6w Pokoju 27,36-100 Kolbuszowa pok.

Nr 13 (sekretariat) do dnia 20.05.2020r. do godz.

10.00.

lstotne warunki zam6wienia :

Pkt. 10.6

Otwarcie ofert jest jawne i odbqdzie siq w dniu
18.05.202Or. o godz. 10.30
w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej, ul.

Obroric6w Pokoju 2L,36-LOO Kolbuszowa - pok.

nr 1. - sala narad.

lstotne warunki zam6wienia:
Pkt. L0.6

Otwarcie ofert jest jawne i odbqdzie siq w dniu
20.05.2020r. o godz. 10.15
w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej, ul.

Obrofc6w Pokoju 2L,36-tO0 Kolbuszowa - pok.

nr 1. -sala narad.
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