Znak sprawy: WO.271.1.1.2014

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na Wasze pismo:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o bardziej szczegółowe wyjaśnienie treści specyfikacji na
zamówienie:
“Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych specjalistycznych,
pozalekcyjnych, doradztwa i opieki psychologicznej oraz organizacja wycieczek dla uczniów
w Szkole
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku, dla której
organem
prowadzącym jest Gmina Miastko w ramach projektu: Ku doskonałości 2.edycja w ramach
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – nr projektu: WND-POKL.09.01.02-22-135/13; Priorytet IX
Rozwój Wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie
szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego”
9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia: tj. w okresie
ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy
- w tym okresie wykonali (zakończyli) jako wykonawca lub podwykonawca;
a) co najmniej jedną usługę polegające na przeprowadzeniu:
- zajęć lekcyjnych o wartości nie mniejszej niż 5000 zł brutto,
- doradztwo psychologiczne o wartości nie mniejszej niż 20000zł brutto,
- zajęć specjalistycznych o wartości nie mniejszej niż 2000zł brutto,
- organizacją 10 wycieczek edukacyjnych; lub
b) przepracowały w zawodzie wykazanym poniżej co najmniej 6 miesięcy; a w przypadku
doradztwa
i opieki psychologicznej - 3 letni staż pracy..,
a mianowicie czy Oferent składający przetarg jako Firma musi wykazać wymienione usługi
wszystkie i na każdą część zamówienia, czy musi wykazać usługi czy wystarczy wykazanie
doświadczenia podanego w punkcie 9.1.2. podpunkt b)

wyjaśniamy:
Firma może wykazać usługi (wystarczy jedną) na każdą część zamówienia , na którą będzie
składał ofertę, np. na A lub B, itd.; ale wystarczy wykazanie doświadczenia podanego w
punkcie 9.1.2. podpunkt b
Regina Zalewska – osoba do kontaktów roboczych
Nr telefonu: 598572962 ( od 8.00 do 15.00)

