Warszawa, 07.01.2021 r.
Nr postępowania: WA-ZUZP.2611.47.2020
Wszyscy Wykonawcy
WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego jako usługa społeczna pn.:
„Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego
dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji
zdalnej”.
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na
podstawie rozdziału IX ust. 4 Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej „Ogłoszeniem”,
poniżej przesyła treść pytania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 04.01.2021 r.(bez
ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniem treści Ogłoszenia:
Pytanie nr 1:
Zwracam się z pytaniem czy Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
dysponujące potencjałem wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu może ubiegać się
o udzielenie zamówienia opisanego pod numerem WA-ZUZP.2611.47.2020.
Pytanie wynika z różnic w zapisach w poszczególnych dokumentach dotyczących treści
zamówienia:
1. W Ogłoszeniu o zamówieniu : "Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o Wykonawcy,
należy przez to rozumieć osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne nie prowadzące
działalności gospodarczej), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, które ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego",
natomiast:
2. W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dział
"Zasady współpracy": " A. Wykonawcą przedmiotu zamówienia może być: - spółka prawa
handlowego, - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, - osoba fizyczna”.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że zgodnie zapisem rozdziału II ust. 5 Ogłoszenia: ilekroć
w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o Wykonawcy, należy przez to rozumieć osoby fizyczne
(w tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej), osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia –
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia w części:
Zasady współpracy:
A. Wykonawcą przedmiotu zamówienia może być:
- spółka prawa handlowego
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
- osoba fizyczna.

Po zmianie zapis pkt A. otrzymuje następujące brzmienie:
A. „Wykonawcą przedmiotu zamówienia może być:
- osoba fizyczna (w tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej);
- osoba prawna lub lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego”.
Powyższa odpowiedź, zmienia treść Ogłoszenia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia dodatkowo treść Ogłoszenia:
Zmiana treści Ogłoszenia dotyczy:
I. Kryteriów oceny ofert rozdział XIII ust. 5 Ogłoszenia,
II. Noty biograficznej dla kandydata na eksperta, stanowiącej załączniki nr 7.1-7.18 do
Ogłoszenia,
III. Terminu i godziny składania ofert rozdział XI ust. 1 Ogłoszenia.
I. Zamawiający zmienia treść kryteriów oceny ofert rozdział XIII ust. 5 Ogłoszenia
(I Kategoria kryteriów oceny ofert pkt D5 i D6, II Kategoria oceny ofert pkt D5 i D6, III
kategoria oceny ofert pkt D5 i D6):
I KATEGORIA KRYTERIÓW OCENY OFERT
 (D5) Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli w formie kształcenia na odległość w
zakresie tematycznym związanym ze złożoną ofertą
o za każdy jeden - 1 pkt
o za 10 i więcej - 10 pkt.
 (D6) Doświadczenie w pracy na platformie e-learningowej
o za każdy jeden - 2 pkt
o za 5 i więcej - 10 pkt.
II KATEGORIA KRYTERIÓW OCENY OFERT
 (D5) Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w opracowywaniu autorskim filmów instruktażowych i/lub tutoriali (screencast) do
zastosowania w formie kształcenia na odległość w zakresie tematycznym związanym
ze złożoną ofertą
o za każdy jeden - 1 pkt
o za 10 i więcej - 10 pkt.
 (D6) Doświadczenie w pracy na platformie e-learningowej
o za każdy jeden - 2 pkt
o za 5 i więcej - 10 pkt.
III KATEGORIA KRYTERIÓW OCENY OFERT
 (D5) Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
doświadczenie konsultacyjno-doradcze, wspierające rozwój zawodowy nauczycieli w
zakresie tematycznym związanym ze złożoną ofertą



o za każdy jeden - 1 pkt
o za 10 i więcej - 10 pkt.
(D6) Doświadczenie w pracy na platformie e-learningowej
o za każdy jeden - 2 pkt
o za 5 i więcej - 10 pkt.

Po zmianie kryteria oceny ofert rozdział XIII ust. 5 Ogłoszenia (I Kategoria kryteriów
oceny ofert pkt D5 i D6, II Kategoria oceny ofert pkt D5 i D6, III kategoria oceny ofert pkt
D5 i D6) otrzymują następujące brzmienie:
„I KATEGORIA KRYTERIÓW OCENY OFERT
 (D5) Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli w formie kształcenia na odległość w
zakresie tematycznym związanym ze złożoną ofertą
o za każdy jeden - 1 pkt
o za 10 i więcej - 10 pkt.
 (D6) Doświadczenie w pracy na platformie e-learningowej
o za minimum 10 godzin i za każde kolejne 10 godzin - 2 pkt
o za 50 i więcej godzin - 10 pkt.
II KATEGORIA KRYTERIÓW OCENY OFERT
 (D5) Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w opracowywaniu autorskim filmów instruktażowych i/lub tutoriali (screencast) do
zastosowania w formie kształcenia na odległość w zakresie tematycznym związanym
ze złożoną ofertą
o za każdy jeden - 1 pkt
o za 10 i więcej - 10 pkt.
 (D6) Doświadczenie w pracy na platformie e-learningowej
o za minimum 10 godzin i za każde kolejne 10 godzin - 2 pkt
o za 50 i więcej godzin - 10 pkt.
III KATEGORIA KRYTERIÓW OCENY OFERT
 (D5) Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
doświadczenie konsultacyjno-doradcze, wspierające rozwój zawodowy nauczycieli w
zakresie tematycznym związanym ze złożoną ofertą
o za minimum 10 godzin i za każde kolejne 10 godzin - 2 pkt
o za 50 i więcej godzin - 10 pkt.”
 (D6) Doświadczenie w pracy na platformie e-learningowej
o za minimum 10 godzin i za każde kolejne 10 godzin - 2 pkt
o za 50 i więcej godzin - 10 pkt.”

II. Zmianie uległy Noty biograficzne dla kandydata na eksperta, stanowiące załączniki
nr 7.1-7.18 do Ogłoszenia. Obowiązująca treść zawarta jest w załącznikach nr 7.1-7.18 do
Ogłoszenia po zmianie (w załączeniu do wyjaśnienia nr 1).
III. W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający informuje, iż przedłuża termin
składania ofert rozdział XI ust. 1 Ogłoszenia.
1. Własnoręcznie podpisaną ofertę należy przesłać w formie skanu na adres
e-mailowy: oferty_47_2020@ore.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2021 r. do godz. 09:00 wpisując w tytule
wiadomości: WA-ZUZP.2611.47.2020 – Oferta.
Po zmianie ust.1 rozdziału XI Ogłoszenia przyjmuje brzmienie:
1. Własnoręcznie podpisaną ofertę należy przesłać w formie skanu na adres
e-mailowy: oferty_47_2020@ore.edu.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021 r. do godz. 09:00 wpisując w tytule
wiadomości: WA-ZUZP.2611.47.2020 – Oferta.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu.

p.o. DYREKTOR
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie
/-/
Tomasz Madej
(podpis na oryginale)

