Warszawa, 18.12.2020
Znak sprawy: WA-ZUZP.2611.40.2020
Do wszystkich Wykonawców
WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Dotyczy:

„Opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz
pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję
modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności w zakresie
edukacji
włączającej
i
poradnictwa
psychologicznopedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i
nadzoru, tj. dla:
o
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
o
pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
o
pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu
terytorialnego,
o
pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym”,
działając na podstawie Rozdziału I ust. 4 Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego
dalej „Ogłoszeniem”, poniżej przesyła treść pytań które wpłynęły do
Zamawiającego dnia 14.12.2020 r. i 17.12.2020 r. (bez ujawniania źródła
zapytania) wraz z wyjaśnieniem treści Ogłoszenia:
Pytanie nr 1:
Proszę o udzielenie dodatkowych informacji:
Czy w załączniku 3 w formularzu ofertowym (str. 1) DANE WYKONAWCÓW
podajemy dane wszystkich ekspertów z zespołu?
Kto podpisuje formularz ofertowy - wszyscy eksperci z zespołu czy osoba
reprezentująca zespół?
Kto podpisuje się pod " Informacje dotyczące następujących osób
wyznaczonych do realizacji" - osoba która składa te informacje czy osoba
reprezentująca zespół ekspertów?
Czy jako WYKONAWCA składający ofertę występuje jedna osoba
reprezentująca zespół ekspertów?
Czy tylko osoba reprezentująca zespół występuje jako Wykonawca i podpisuje
się w załączniku 3? w miejscu INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Czy ten zapis dotyczy zespołu ekspertów? INFORMACJA W ZWIĄZKU Z
POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeśli dotyczy)
Czy reprezentujący zespół ekspertów wypełnia załącznik nr 6 ?
Odpowiedź nr 1:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą wskazać
każdego członka zespołu jako Wykonawcę lub ustanawiają pełnomocnika
(Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich członków zespołu)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku, kiedy Pełnomocnik nie zostanie ustanowiony, to podpisy na
wszystkich dokumentach składają wszyscy członkowie zespołu, a jeżeli taki
pełnomocnik zostanie ustanowiony to on w przypadku Wykonawcy składa
podpis tak samo w miejscu INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY.
W przypadku INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW (jeśli dotyczy) wypełnia pełnomocnik za cały zespół
jeśli pełnomocnik został ustanowiony, jeżeli nie ma pełnomocnika to każdy
członek zespołu oddzielnie.
Powyższa odpowiedź nie zmienia treści Ogłoszenia.
Pytanie nr 2
W zapytaniu ofertowym czytamy:
„Zamawiający może udzielić zamówienia wyłącznie wykonawcy, który wykaże,
że dysponuje co najmniej jednym zespołem …”.
W załączniku nr 3 do Ogłoszenia w pkt. 5 „Wykonawca wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane osobowe
oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której dane
osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą
ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
Zatem czy w przypadku gdy wykonawca i eksperci są osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej, ofertę składa wykonawca (jedna
osoba) i zgłasza co najmniej dwóch, co najwyżej czterech ekspertów (przy czym
jednym ze zgłaszanych ekspertów może być sam wykonawca), co oznacza, że
wykonawca przygotowując ofertę w załączniku nr 3 do Ogłoszenia podaje tylko
swoje dane (dane wykonawcy) i podpisuje jako jedyny ofertę i wszystkie
załączniki?
Odpowiedź nr 2:
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w Odpowiedzi nr 1.
Powyższa odpowiedź nie zmienia treści Ogłoszenia.
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(podpis na oryginale)
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