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DE-WZP.261.6.2020.JJ.1             Warszawa, 2020-09-02 

WYKONAWCY 

ubiegający się o udzielenie zamówienia na organizacja i przeprowadzenie szkoleń 

dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(IP MEN) ze sporządzania umów (w tym umów o pracę i umów zleceń) 
 
 
W związku z pytaniami, które wpłynęły do przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu (OOZ), 
Zamawiający przekazuje poniżej ich treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  

Pytanie nr 1 

Prosimy o wskazanie wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia.  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wartość szacunkowa zamówienia zostanie wpisana do protokołu postępowania przez 
Zamawiającego po otwarciu ofert. 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy oświadczenie trenera (załącznik nr 3a do 
OOZ) oferent może przesłać jako wydruk skanu podpisanego dokumentu przez trenera z pieczątką 
Wykonawcy za zgodność z oryginałem.  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

 
Zamawiający nie dopuszcza przekazania oświadczenia trenera w formie wydruku skanu podpisanego 
dokumentu przez trenera z pieczątką Wykonawcy za zgodność z oryginałem.  
Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapisy dotyczące podpisania oświadczenia przez trenera 
(załącznik nr 3 a do OOZ) i dopuszcza dodatkowo (poza formą pisemną) aby oświadczenie trenera 
zostało złożone wraz z ofertą w formie elektronicznej (na nośniku CD, DVD lub pendrive) i zostało 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez trenera. 
 
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy OOZ i w rozdziale 16 pkt 2 ppkt b zdanie 3 
w brzmieniu: 
„Do próbki Wykonawca musi załączyć oświadczenie trenera zgodne z załącznikiem nr 3a do OOZ 
sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 
otrzymuje brzmienie: 
Do próbki Wykonawca musi załączyć oświadczenie trenera zgodne z załącznikiem nr 3a do OOZ 
sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej (zapisane na nośniku CD, DVD lub pendrive) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. 

Pytanie nr 3 

Ponadto zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwość ze względu na stan epidemii składania 
oferty drogą elektroniczną opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.  
 

Odpowiedź na pytanie na 3: 

Zamawiający nie zmienia zapisów OOZ w zakresie rozdziału nr 9 – Informacje o sposobie 
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, tym samym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie: „Ofertę i załączniki 
do oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności: 
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Pytanie nr 4 

Bardzo proszę o udostępnienie formularzy w wersji edytowalnej (word), co znacznie ułatwi pracę 
oferentom.  
 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej wersję edytowalną formularzy w dniu 26 
sierpnia 2020 roku (dzień publikacji postępowania).  
 
 
W związku ze zmianami OOZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
Dotychczasowe zapisy: 
Ofertę należy złożyć w terminie: 07.09.2020 r do godziny 10.00 
Termin otwarcia ofert: 07.09.2020 r do godziny 10.30 
 
otrzymują brzmienie : 
Ofertę należy złożyć w terminie: 10.09.2020 r. do godziny 10.00. 
Termin otwarcia ofert: 10.09.2020 r. do godziny 10.30 
 
 
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty.  


