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Dotyczy:   usługi wykonania ośmiu Zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków 

ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty – zapytanie ofertowe nr DE-

WZP.262.10.2017.MG 

 
 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 22 lutego 2017 r. na usługi wykonania ośmiu Zestawień 

standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach projektów realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty, poniżej przekazuję 

pytanie jednego z potencjalnych oferentów wraz z odpowiedzią: 

 

 

Pytanie: 

 

„W nawiązaniu do przesłanego zapytanie uprzejmie informuję, że podane przez Państwo jedno 

z kryteriów nie jest możliwe do spełnienia (opisania) w zaproponowanej formie. Mianowicie prosząc 

o doświadczenie zawodowe w zakresie oceny wniosków oczekują Państwo podania liczby 10 

projektów wraz w tytułami i instytucjami na rzecz, których były świadczone. Uprzejmie informuję, 

że przy ocenie wniosków tytułu oraz nazwa beneficjenta mają pozostać dla oceniającego poufne. 

Oznacza to, że nie ma możliwości podania tytułów ocenianych wniosków nie tylko Państwu, ale 

nikomu innemu. Proszę o informację, czy w takim razie wystarczy podanie liczby ocenianych 

wniosków (działań) oraz nazwy instytucji na rzecz których były świadczone (ale bez uwzględniania 

tytułów).” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że w ramach kryterium „Doświadczenie” odnośnie pkt. c, tj. „doświadczenie 

zawodowe w zakresie oceny projektów finansowanych ze środków publicznych w sektorze edukacji 

(dot. PO KL oraz PO WER) – minimum ocena 10 wniosków o dofinansowanie”  należy wskazać 

jedynie liczbę wniosków podlegających ocenie oraz nazwę podmiotu, na rzecz którego zostały te 

oceny dokonane. 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Formularzu ofertowym (Załącznik 

nr 1 Zapytania ofertowego) w tabeli z wykazem doświadczenia, która otrzymuje brzmienie: 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 



 

 
 

Lp. 
* 

Imię 
i Nazwisko 

Doświadczenie 
w przygotowaniu 

zestawień 
standardów i cen 

rynkowych 
(proszę podać 

liczbę 
przygotowanych 

zestawień ich 
tytuły oraz nazwę 

podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały wykonane) 

Doświadczenie 
w zakresie realizacji 

projektów 
współfinansowanych ze 

środków EFS (proszę 
podać ilość 

napisanych/zrealizowany
ch projektów 

współfinansowanych ze 
środków EFS w ciągu 
ostatnich 3 lat od daty 
ogłoszenia Zapytania 
ofertowego, ich tytuły 

oraz nazwę podmiotu, na 
rzecz którego zostały 

wykonane) 

Doświadczenie 
zawodowe 

w zakresie oceny 
projektów 

finansowanych ze 
środków 

publicznych 
w sektorze 

edukacji (dot. 
POKL oraz PO 
WER) – proszę 
podać liczbę 

wniosków 
o dofinansowanie 

podlegających 
ocenie oraz nazwę 

podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały wykonane 

Doświadczenie 
zawodowe 
w zakresie 
doradztwa 

eksperckiego  
w obszarze/sek
torze edukacji 
dot. PO KL – 
proszę podać 

tytuły minimum 
3 publikacji lub 

3 ekspertyz 
wraz z tytułami 

oraz nazwę 
podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały 
wykonane 

1. ……………
…………… 

 Tak 

Tytuł, liczba 
przygotowanych 
zestawień oraz 
nazwa podmiotu, na 
rzecz którego 
zostały wykonane: 

1.……………………
2.……………………
3.……………………
……………………… 

 Nie 

 Tak 

Tytuł, liczba 
przygotowanych zestawień 
oraz nazwa podmiotu na 
rzecz którego zostały 
wykonane: 

1.………………………….…
2.………………………….…
3.………………………….…
4…………………..…………
5.…………………….………
6…………………………..…
7…………………………..…
………………………….….. 

 Nie 

 Tak 

Liczba ocenionych 
projektów oraz 
nazwa podmiotu, na 
rzecz którego 
zostały wykonane : 

1.……………………
2.……………………
3.……………………
4……………………
5……………………
6……………………
7……………………
8……………………
9……………………
10…………...………
……………………… 

 Nie 

 Tak 

Tytuły 
publikacji/eksper
tyz oraz nazwa 
podmiotu, na 
rzecz którego 
zostały 
wykonane : 

1.…………….…
2.……….………
3.………………
………………… 

 Nie 

 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Formularz ofertowy – po zmianach 


