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Busko – Zdrój, 13.11.2020r.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy postępowania na: „Przeprowadzenie grupowych szkoleń zawodowych wraz z egzaminami” w celu
realizacji Projektu pn. „Nowe Horyzonty Zawodowe” realizowanego przez SIDROM Sp. z o.o. w partnerstwie
z Gminą Busko – Zdrój na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 „Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo”, Działanie 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”,
Poddziałanie 8.5.3 „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)” RPOWŚ
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA.
W odniesieniu do zadanych przez wykonawców pytań Zamawiający tj. SIDROM Sp. z o. o., ul. Zielona 11,
28-100 Busko – Zdrój udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Jaki jest termin (godzina) składania ofert? W dokumencie nazwanym SIWZ z załącznikami, zamieszczonej jako
załącznik do ogłoszenie w wersji obowiązującej w dniu 03.11.2020 w: - pkt ,,Opis sposobu przygotowania ofert”
Zamawiający wprowadza wymóg oznakowania ofert min. informacją „Nie otwierać przed 2020-11-12 godz. 9:00” pkt ,,Miejsce i termin składania ofert” znajduje się informacja „Ofertę należy złożyć (…) w terminie do 2020-11-12
godz. 8.30” - ogłoszeniu nr 2020-1296-15064 wyznaczony termin składania ofert to 2020-11-12 godz.08:00.
Odpowiedź:
Termin składania ofert to 18.11.2020r. godzina 15:00.
Pytanie nr 2:
Czy można składać odwołanie od decyzji Zamawiającego? W punkcie ,,Wymagania dotyczące wadium”
Zamawiający zamieścił następująca informację: „Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza”.
Odpowiedź:
Tak, do Zarządu Spółki SIDROM.
Pytanie nr 3:
Jakie dokumenty i oświadczenia ma na myśli Zamawiający w punkcie ,,Wymagania dotyczące wadium”- ppkt
b) dot. podstaw zatrzymania wadium, jeśli zgodnie z zapisami pkt. 2) Zaproszenia - postępowanie nie jest
prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?
Odpowiedź:
Oświadczenia i dokumenty wymienione w Zaproszeniu i ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności potwierdzające
spełnienia warunków podmiotowych oraz brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty te są zdefiniowane w Pzp,
a Zamawiający w tej części wskazał, że posiłkuje się ustawą Pzp.
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Pytanie nr 4:
Kiedy należy złożyć nw. dokumenty, wraz z ofertą czy Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia tych
dokumentów na późniejszym etapie postępowania?
a. ppkt 7.3.3. Zaproszenia – informacja z banku lub SKOK,
b. ppkt 7.3.1 Zaproszenia – oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji
szkoleniowych,
c. pkt 7c) Zaproszenia – wykaz posiadanego sprzętu.
Zgodnie z zapisami jak poniżej Zamawiający opisał co musi zawierać oferta i nie wymienił przedmiotowych
dokumentów.
Odpowiedź:
Dokumenty należy złożyć zgodnie z Zaproszeniem, czyli wraz z ofertą. A są to dokumenty dla każdego z zadań
oddzielnie zgodnie z opisanym wymogami opisanymi dla warunku lub braku podstaw wykluczenia:
– Wykaz wykonanych usług w tym doświadczenia z zajęć online,
– Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usług,
– Wykaz narządzi,
– Zaświadczenie z banku o sytuacji finansowej,
– Zaświadczenie o wpisie do instytucji szkoleniowej prowadzonej przez WUP,
– Oświadczenie o braku powiązań,
– Zaświadczenie o nie otwarciu likwidacji,
– Dokument wadialny.
Pytanie nr 5:
Jak należy rozumieć poniższy zapis. Z jednej strony sale dydaktyczne na szkolenia stacjonarne zapewni
Zamawiający, a z drugiej to wykonawca przy wykonywaniu usługi ma zapewnić dostosowanie ilościowe
i jakościowe pomieszczeń?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje korekty ww. zapisu. Zapis po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
Wykonawca jest zwolniony z zapewnienia sal dydaktycznych na szkolenia. Zamawiający zapewni sale szkoleniowe
na szkoleniach stacjonarnych na terenie Gminy Busko – Zdrój (m.in. świetlice wiejskie). Usługa szkoleniowa powinna
być wykonana w dostosowanych ilościowo i jakościowo pomieszczeniach, z uwzględnieniem bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy i nauki, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650
z późniejszymi zmianami), które zapewni Zamawiajcy.
Pytanie nr 6:
Dlaczego moderator ,,musi mieć uprawnienia pedagogiczne" jeżeli nie będzie przeprowadzał szkoleń?
Odpowiedź:
Posiadanie takich kwalifikacji ma gwarantować, że osoba będąca moderatorem - opiekunem grupy szkoleniowej,
będąca w stałym kontakcie z grupą, służąca grupie uczestników systematyczną pomocą i wskazówkami
merytorycznymi i technicznymi w trakcie całego szkolenia będzie posiadać odpowiednie umiejętności pedagogiczne,
psychologiczne i dydaktyczne odpowiednie do wykonywania czynności moderatora. Będzie to służyć przede
wszystkim wysokiej jakości szkoleń oraz bardzo dobremu i fachowemu sprawowaniu opieki i pomocy grupie
szkoleniowej. W systemie oświaty nie tylko nauczyciele szkolni mają posiadać takie kwalifikacje, ale także
nauczyciele przedszkolni, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, psychologowie szkolni oraz inne osoby sprawujące
opiekę nad uczniami. Przygotowanie pedagogiczne oznacza nabycie umiejętności pedagogicznych zapewniających
nie tylko prawidłowe nauczanie, ale również sprawowanie opieki np. nad grupą szkoleniową. Przygotowanie
pedagogiczne wskazuje nie tylko jak przeprowadzić zajęcia edukacyjne ze słuchaczami, ale w jaki sposób
przygotować słuchaczy do samych zajęć edukacyjnych, zabezpieczenie materiałowe zajęć, przygotowanie pomocy
poglądowych – multimedialnych, udzielanie porad i wskazówek merytorycznych i technicznych dotyczących szkoleń
online. Moderator zgodnie z zapisami Zaproszenia ma nie tylko moderować szkolenie, lecz również koordynować
i kontrolować postęp szkoleń zdalnych dla uczestników szkolenia oraz pomagać uczestnikom w obsłudze sprzętu
i w kształceniu zdalnym. Do tego niewątpliwie przysłużą się uprawnienia pedagogiczne moderatora.
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Pytanie nr 7:
Prosimy o uzasadnienie w jakim celu Zamawiający wprowadza całkowity zakaz udziału podwykonawcy przy
udzieleniu zamówienia, które to zamówienie już jako świadczenie usługi szkoleniowej jest bardzo
zróżnicowane a Zamawiający dodatkowo wprowadza do realizacji np. usługę cateringową? Prosimy
o dokonanie zmian w SIWZ i dopuszczenie podwykonawstwa. Zamawiający jako Beneficjent zobowiązany jest
przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, a zatem z zachowaniem
zasady uczciwej konkurencji i równego taktowania Wykonawców, gwarantującej wybór najkorzystniejszej oferty oraz
ekonomiczny sposób wydatkowania środków publicznych tj. w sposób celowy, oszczędny, przejrzysty, racjonalny
z zachowaniem m.in. zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy
o finansach publicznych oraz pkt 6.2.3) lit. g Rozdziału 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, co jest możliwe
jedynie w sytuacji gdy o zamówienie ubiegała się będzie możliwie największa liczba Wykonawców. Jednocześnie
należy zauważyć, że nigdzie w Wytycznych nie ograniczono możliwości podwykonawstwa. Tym samym, zgłoszenie
podwykonawcy do realizacji zamówienia jest uprawnieniem wykonawcy, które nie powinno być co do zasady
ograniczane w zapytaniu ofertowym. Nieuzasadnione wyłączenie podwykonawstwa wpływa na ograniczenie zasady
uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców, i kierując się analogią do ustawy – Prawo
zamówień publicznych, mogłoby być stosowane jedynie do kluczowych elementów zamówienia na roboty budowlane
i usługi. Ograniczenie podwykonawstwa może mieć miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, związanych
z charakterem i zakresem zamówienia, jak również z uwagi na oczekiwane przez zamawiającego osobiste przymioty
wykonawcy, mające znaczenie dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Skoro ograniczenie ma dotyczyć
„kluczowych części”, nie powinno się go rozciągać de facto na całość zamówienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą Pzp, którą się posiłkujemy oraz brakiem przeciwwskazań w wytycznych o kwalifikowalności
wydatków, możliwość żądania osobistej realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest uprawnieniem Zamawiającego.
Natomiast faktyczne uzasadnienie to dbałość o jakość realizowanych usług szkoleniowych. Nie dopuszczając w tym
zakresie podwykonawstwa mamy pewność, że usługa będzie realizowana jedynie przez wykonawcę, który zostanie
zbadany i oceniony bez możliwości posłużenia się doświadczeniem podmiotu trzeciego. Biorąc pod uwagę, że usługa
szkolenia nie dzieli się na podkategorie innych usług, wymagamy, aby usługi szkoleniowe (bez usług
towarzyszących, jak np. catering) były realizowane wyłącznie przez wykonawcę.
Pytanie nr 8:
Prosimy o określenie jak Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków przez wykonawców wspólnie
składających ofertę. Według naszej wiedzy działania zamawiającego polegające na niedopuszczeniu
podwykonawstwa spowodują oczywistą konieczność złożenia przez wykonawców oferty wspólnej. Jest mało
prawdopodobne, aby zwłaszcza na drugą część zamówienia warunki udziału spełniał jeden wykonawca. Zwracamy
jednocześnie uwagę, że w przypadku oferty wspólnej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Odpowiedzialność ta polega na tym, że
wierzyciel, tj. zamawiający, może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich członków konsorcjum łącznie,
od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia
pozostałych. Powyższe powoduje, że wykonawca, który będzie wykonywał tylko małą część zamówienia np. tylko
szkolenie ,,Barista” będzie ponosił odpowiedzialność solidarną za całość zamówienia. Jest to dodatkowe utrudnienie
dla małych podmiotów. Taka sytuacja nie występuje w przypadku, gdy takie szkolenie podmiot będzie realizował jako
podwykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiającemu jest znana konstrukcja zobowiązaniowa konsorcjum i będzie ją przestrzegał posiłkując się tu ustawą
Pzp. Na marginesie informuję, że doświadczeniem konsorcjant może posłużyć się tylko w zakresie w jakim je sam
nabył, a nie nabyte przez całe konsorcjum, dlatego konsorcjant, który wykaże się doświadczeniem do oceny i
potwierdzenia spełnienia warunków będzie zobowiązany do osobistej realizacji tego zakresu.
Pytanie nr 9:
Prosimy o uzasadnienie, dlaczego zamawiający nie dopuszcza składania ofert na obydwa zadania i zmianę
powyższych uregulowań. Sytuacja, kiedy Zamawiający dzieli zamówienie na części i ogranicza możliwość
składania ofert na określoną ilość części jest prawnie możliwa, ale zgodnie z orzecznictwem jest zarezerwowana do
sytuacji gdy wykonywanie kilku części jednocześnie mogłoby być niemożliwe lub utrudnione. W przedmiotowym
zamówieniu każda część dotyczy innych zasobów osobowych i sprzętowych. W związku z powyższym wykonawca
dysponujący odpowiednim potencjałem może wykonać należycie obie części jednocześnie.
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Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 7. Dodatkowo nadmienię, że taka forma ma chronić małe i średnie przedsiębiorstwa,
co w obecnej polityce parlamentu UE jest priorytetem.
Pytanie nr 10:
Czy na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Pkt. 7.3.2 Zaproszenia tj. posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej do realizacji zamówienia można wykazać, że wykonawca wykonał 3 szkolenia
BHP w wymiarze po 8 godz. każde szkolenie w systemie online (szkolenia zdalne) dla grup minimum
10-osobowych? Czy Zamawiający uzna w takim przypadku spełnienie przez Wykonawcę warunku odnośnie
doświadczenia w przeprowadzeniu usług szkoleniowych w systemie online?
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna spełnienia przez Wykonawcę warunku odnośnie doświadczenia w przeprowadzeniu usług
szkoleniowych w systemie online wg opisanego w pytaniu przypadku. Szkolenia będące przedmiotem zamówienia
trwają 100 i więcej godzin. Warunek postawiony w Zaproszeniu ma na celu sprawdzenie czy wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia mają potencjał w organizacji szkoleń zdalnych trwających nie jeden lecz kilkanaście dni.
Zamawiający dokonuje wobec powyższego korekty ww. zapisu odnośnie warunku opisanego w Pkt. 7.3.2
Zaproszenia tj. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do realizacji zamówienia w. Zapis warunku po
zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
Dodatkowy wymóg dla Wykonawców do Zadania nr 2: Z uwagi na sytuację pandemiczną Zamawiający przewiduje
organizację części szkoleń (zajęcia teoretycznych) w formie zdalnej (online) – dot. głównie zajęć w roku 2020 dlatego
Zamawiający żąda udokumentowania przez wykonawców doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń online
(w formie zdalnej). Na potwierdzenie posiadania doświadczenia należy złożyć: wykaz wykonanych 3 usług
szkoleniowych w systemie online (szkolenia zdalne) na łączną liczbę minimum 100 godzin, w tym jedna
usługa szkoleniowa o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (zgodna tematycznie z jednym
z 7 rodzajów szkoleń wymienionych w Zaproszeniu dla ZADANIA nr 2), dla grup minimum 10-osobowych
w okresie ostatnich 3 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
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – ZAŁĄCZNIK NR 4A.
Pytanie nr 11:
Czy na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Pkt. 7.3.2 Zaproszenia tj. posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej do realizacji zamówienia można wykazać, że wykonawca wykonał np. dwa
szkolenia tego samego rodzaju dla jednego zamawiającego w ramach jednej umowy tzn. dwie grupy
szkoleniowe z jednego zakresu tematycznego? Czy Zamawiający uzna w takim przypadku spełnienie przez
Wykonawcę warunku odnośnie doświadczenia w przeprowadzeniu usług szkoleniowych? Zwracamy się ponadto z
wnioskiem o zmniejszenie wymaganej sumarycznej wartości szkoleń do Zadania nr 2 do kwoty minimum 50.000,00
zł. Odnośnie posiadania przez wykonawcę odpowiedniego doświadczenia w realizacji szkoleń najważniejsza
powinna być ilość i rodzaj zrealizowanych szkoleń dla grup o odpowiedniej liczebności. Można w ten sposób
zweryfikować potencjał wykonawców. Wartość szkoleń powinna mieć drugoplanowe znaczenie. Z naszej wiedzy
i wieloletniego doświadczenia wiemy, iż szkolenia: Opiekun, Barman czy Florysta są szkoleniami stosunkowo tanimi
(kilkaset złotych za osobę) dlatego zebranie przez wykonawców 4 szkoleń za kwotę 90 tys. zł będzie bardzo trudne.
Utrudniony będzie dostęp do zamówienia i do złożenia ofert. Zmniejszając kwotę wykazanych szkoleń ułatwicie
Państwo wykonawcom udział w postępowaniu, niejako je „rozszczelniając”, zwiększycie konkurencyjność i liczbę
składanych ofert dopuszczając do udziału w postępowaniu większą liczbę podmiotów. Będzie się to wiązać
z osiągnięciem tych samych efektów/rezultatów prawdopodobnie za niższą cenę.
Odpowiedź:
Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego dla ZADANIA nr 2 w Pkt. 7.3.2 Zaproszenia tj. posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej do realizacji zamówienia wykonawca powinien wykazać, że wykonał 4 różne rodzajowo
szkolenia spośród wymienionych w Zaproszeniu.
Zgodnie z zapisami Zaproszenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał ŁĄCZNIE 4 RODZAJE SZKOLEŃ
spośród niżej wymienionych 7 RODZAJÓW SZKOLEŃ. Każde szkolenie dla grupy minimum 10-osobowej:
1. Monter sieci i instalacji sanitarnych lub Hydraulik dla grupy minimum 10-osobowej.
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2. Monter i konserwator instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych dla grupy minimum 10-osobowej.
3. Monter instalacji alarmowych i monitoringu + uprawnienia SEP lub inne szkolenie związane z alarmami,
monitoringiem lub sterowaniem systemami automatyki obiektów dla grupy minimum 10-osobowej.
4. Barman – barista lub Barman lub Barista dla grupy minimum 10-osobowej.
5. Produkcja wyrobów cukierniczych + uprawnienia SEP lub Cukiernik + uprawnienia SEP dla grupy minimum 10osobowej.
6. Opiekun osób starszych + Kwalifikowana Pierwsza Pomoc lub Opiekun osób starszych lub Kwalifikowana
Pierwsza Pomoc dla grupy minimum 10-osobowej.
7. Florysta lub Bukieciarz – florysta dla grupy minimum 10-osobowej.
Zamawiający, aby zwiększyć konkurencyjność i uczciwą konkurencję zmienia warunek i zmniejsza wymaganą
sumaryczną wartość szkoleń do Zadania nr 2 do kwoty minimum 70.000,00 zł.
2. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.
W Pkt. 3.4 ust. 2 ppkt. a) Zaproszenia – wprowadza się następujące zmiany:
Było:
1. Wykonawca jest zwolniony z zapewnienia sal dydaktycznych na szkolenia. Zamawiający zapewni sale
szkoleniowe na szkoleniach stacjonarnych na terenie Gminy Busko – Zdrój (m.in. świetlice wiejskie). Usługa
szkoleniowa powinna być wykonana:
a) w dostosowanych ilościowo i jakościowo pomieszczeniach, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy i nauki, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi
zmianami) - dot. szkoleń stacjonarnych.
Jest:
1. Wykonawca jest zwolniony z zapewnienia sal dydaktycznych na szkolenia. Zamawiający zapewni sale
szkoleniowe na szkoleniach stacjonarnych na terenie Gminy Busko – Zdrój (m.in. świetlice wiejskie). Usługa
szkoleniowa powinna być wykonana:
a) w dostosowanych ilościowo i jakościowo pomieszczeniach, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy i nauki, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi
zmianami), które zapewni Zamawiajcy.
W Pkt. 7.3.2 ppkt. a) Zaproszenia – wprowadza się następujące zmiany:
Było:
ZADANIE NR 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał ŁĄCZNIE 4 RODZAJE
SZKOLEŃ spośród niżej wymienionych 7 RODZAJÓW SZKOLEŃ. Każde szkolenie dla grupy minimum
10-osobowej:
1. Monter sieci i instalacji sanitarnych lub Hydraulik dla grupy minimum 10-osobowej.
2. Monter i konserwator instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych dla grupy minimum 10-osobowej.
3. Monter instalacji alarmowych i monitoringu + uprawnienia SEP lub inne szkolenie związane z alarmami,
monitoringiem lub sterowaniem systemami automatyki obiektów dla grupy minimum 10-osobowej.
4. Barman – barista lub Barman lub Barista dla grupy minimum 10-osobowej.
5. Produkcja wyrobów cukierniczych + uprawnienia SEP lub Cukiernik + uprawnienia SEP dla grupy
minimum 10-osobowej.
6. Opiekun osób starszych + Kwalifikowana Pierwsza Pomoc lub Opiekun osób starszych lub
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla grupy minimum 10-osobowej.
7. Florysta lub Bukieciarz – florysta dla grupy minimum 10-osobowej.
Wymagana sumaryczna wartość czterech wykazanych szkoleń: minimum 90.000,00 złotych.
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Do spełnienia warunku nie można wykazać więcej niż jeden raz tym samym rodzajem szkolenia (np.; Florysta
lub Bukieciarz zrealizowane na rzecz Zamawiającego „X” i drugi raz wykazać się tym samym rodzajem
szkolenia zrealizowanym na rzecz Zamawiającego „Y”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych, jeżeli
poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (dzienniki zajęć, kopie wydanych zaświadczeń, listy obecności, itp.).
Dodatkowy wymóg dla Wykonawców do Zadania nr 2:
Z uwagi na sytuację pandemiczną Zamawiający przewiduje organizację części szkoleń (zajęcia
teoretycznych) w formie zdalnej (online) – dot. głównie zajęć w roku 2020 dlatego Zamawiający żąda
udokumentowania przez wykonawców doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń online (w formie
zdalnej).
Na potwierdzenie posiadania doświadczenia należy złożyć:
wykaz wykonanych minimum 3 usług szkoleniowych w systemie online (szkolenia zdalne) o dowolnej
tematyce dla grup minimum 10-osobowych w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie – ZAŁĄCZNIK NR 4A.
W RAMACH WYMAGANEGO DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI SZKOLEŃ ONLINE WYKONAWCA NIE MOŻE
WYKAZYWAĆ SIĘ DOŚWIADCZENIEM NABYTYM PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW UE / EFS, W KTÓRYCH TO PROJEKTACH WYKONAWCA JEST WNIOSKODAWCĄ /
BENEFICJENTEM.
Jest:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał ŁĄCZNIE 4 RODZAJE
SZKOLEŃ spośród niżej wymienionych 7 RODZAJÓW SZKOLEŃ. Każde szkolenie dla grupy minimum
10-osobowej:
1. Monter sieci i instalacji sanitarnych lub Hydraulik dla grupy minimum 10-osobowej.
2. Monter i konserwator instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych dla grupy minimum 10-osobowej.
3. Monter instalacji alarmowych i monitoringu + uprawnienia SEP lub inne szkolenie związane z alarmami,
monitoringiem lub sterowaniem systemami automatyki obiektów dla grupy minimum 10-osobowej.
4. Barman – barista lub Barman lub Barista dla grupy minimum 10-osobowej.
5. Produkcja wyrobów cukierniczych + uprawnienia SEP lub Cukiernik + uprawnienia SEP dla grupy
minimum 10-osobowej.
6. Opiekun osób starszych + Kwalifikowana Pierwsza Pomoc lub Opiekun osób starszych lub
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla grupy minimum 10-osobowej.
7. Florysta lub Bukieciarz – florysta dla grupy minimum 10-osobowej.
Wymagana sumaryczna wartość czterech wykazanych szkoleń: minimum 70.000,00 złotych.
Do spełnienia warunku nie można wykazać więcej niż jeden raz tym samym rodzajem szkolenia (np.; Florysta
lub Bukieciarz zrealizowane na rzecz Zamawiającego „X” i drugi raz wykazać się tym samym rodzajem
szkolenia zrealizowanym na rzecz Zamawiającego „Y”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych, jeżeli
poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (dzienniki zajęć, kopie wydanych zaświadczeń, listy obecności, itp.).
Dodatkowy wymóg dla Wykonawców do Zadania nr 2:
Z uwagi na sytuację pandemiczną Zamawiający przewiduje organizację części szkoleń (zajęcia
teoretycznych) w formie zdalnej (online) – dot. głównie zajęć w roku 2020 dlatego Zamawiający żąda
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udokumentowania przez wykonawców doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń online (w formie
zdalnej).
Na potwierdzenie posiadania doświadczenia należy złożyć:
wykaz wykonanych 3 usług szkoleniowych w systemie online (szkolenia zdalne) na łączną liczbę minimum
100 godzin, w tym jedna usługa szkoleniowa o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (zgodna
tematycznie z jednym z 7 rodzajów szkoleń wymienionych w Zaproszeniu dla ZADANIA nr 2), dla grup
minimum 10-osobowych w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie – ZAŁĄCZNIK NR 4A.
W RAMACH WYMAGANEGO DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI SZKOLEŃ ONLINE WYKONAWCA NIE MOŻE
WYKAZYWAĆ SIĘ DOŚWIADCZENIEM NABYTYM PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW UE / EFS, W KTÓRYCH TO PROJEKTACH WYKONAWCA JEST WNIOSKODAWCĄ /
BENEFICJENTEM.
W Pkt. 10 ust.4 Zaproszenia – wprowadza się następujące zmiany:
Było:
4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Przeprowadzenie grupowych szkoleń zawodowych wraz z egzaminami”
w celu realizacji Projektu pn. „Nowe Horyzonty Zawodowe” – Nr postępowania: 2/ZK/2020/SIDROM
Nie otwierać przed 2020-11-10 godz. 9:00

Jest:
4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Przeprowadzenie grupowych szkoleń zawodowych wraz z egzaminami”
w celu realizacji Projektu pn. „Nowe Horyzonty Zawodowe” – Nr postępowania: 2/ZK/2020/SIDROM
Nie otwierać przed 2020-11-18 godz. 15:00
3) INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami zawartymi w Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia
13.11.2020r. termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie i tak:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2020r. do godz. 15.00.
Powyższe zmiany treści Zaproszenia stanowią jego integralną część i powodują zmianę terminu składania i
otwarcia ofert opisaną powyżej.
Pełnomocnik
SIDROM Sp. z o.o.
(-)
Marta Sakwa
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