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                                                                                                        Oleśnica, dnia 2014-10-02        

PCEiK ZP.19.2.2014 
 
Wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: „Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i 
konsultacji indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach 
powiatu oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach  sieci współpracy i 
samokształcenia nauczycieli w  projekcie pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w 
powiecie oleśnickim” nr sprawy: PCEiK ZP.19.2014 

 
Zamawiający – PCEiK z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56, informuje – na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”), że w postępowaniu zostało złożone zapytanie. Jego 
treść zamieszczamy poniżej wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie 
sporządzania oferty. 
                                
Pyt. 1: Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków udziału w postępowaniu, 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki posiadania wiedzy i doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia:  
wykaz wykonanych usług – w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: realizację liczby co 
najmniej 1 000,00 form doskonalenia nauczycieli (wykłady, szkolenia, warsztaty, konsultacje, 
konferencje), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
Czy 1000 form doskonalenia nauczycieli rozumiane jest jako 1000 godzin przeprowadzonych 
wykładów, szkoleń, warsztatów, konsultacji czy konferencji? 
Odp. 1: Nie, Zamawiający sformułował w/w warunek w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia, gdzie jako forma rozumiane jest szkolenie, warsztat, cykl konsultacji, lub 
konferencji – jako całość. Zamawiający wyraźnie wskazał, że chodzi o realizację 1 tys. form 
doskonalenia a nie 1 tys. godzin szkoleniowych (dydaktycznych). Jeśli więc w ramach 
wykonywanych usług wykonawca przeprowadził przykładowo warsztaty dydaktyczne w 5 
szkołach trwające łącznie np. 10 h (w każdej szkole), to Zamawiający uzna, że zrealizował 5 
form doskonalenia nauczycieli. 
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