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Dotvczv: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

świadczenie ustug szkoleniowych na terenie miasta Gdańska dla uczestniczek
Ktubu Aktywnych Kobiet - beneficjentek projektu ,,Rewitalizacja Letnicy
w Gdańsku'' (Regionalny Program operacyjny dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007 2013; Priorytet 3. Dziatanie 3.2, Poddziatanie 3.f .1),
w zakresie: warsztatów florystycznych, warsztatów antystresowych, warsztatów
biżuterii, zdobnictwa i elementów wystroju wnętrz.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Spotecznej w Gdańsku wptynęty pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dziatając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
7OO4 r.. Prawo zamówień pubticznych ponizej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi:
Pytanie 1: Agencja ... zwraca się z pytaniem dot. świadczenie ustug szkoleniowych na
terenie miasta Gdańska dla uczestniczek Ktubu Aktywnych Kobiet - beneficjentek projektu

,,Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku'' (Regionalny Program operacyjny dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007 f013; Priorytet 3. Dziatanie 3.2, Poddziatanie 3.f.1),
w zakresie warsztatów antystresowych.

Czy doświadczenie Wykonawcy będzie uznane tylko w momencie prowadzenia
w okresie ostatnich trzech tat warsztatów o doktadnej nazwie jak w zamówieniu
tj. warsztaty antystresowe, czy również np. Warsztaty psychologiczne. Trening
umiejętności psychotogicznych, Trening kompetencji spotecznych, ktore w swoim
programie zawieraty moduty ,,jak radzić sobie ze stresem''?
Pytinie 2: W punkcie V| podpunkcie f s|wz uńieszczono informację na temat wymagań
oónośnie posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia
a mianowicie, że dla części ||l tj. warsztatów antystresowych wykonawca w przeciągu
ostatnich 3 lat powinien udowodnić, że wykonat/wykonuje co najmniej dwie ustugi

warsztatowe w zakresie prowadzenia warsztatów antystresowych.
Firma ... organizowata w tym okresie wiele szkoleń, w których sktad wchodzit

modut o m.in. takim wtaśnie zakresie tematycznym, nie mniej jednak w posiadanych przez
naszą jednostkę referencjach modut ten nosi nazwę modutu psychologiczno - doradczego.
W związku z czym prosimy o wyjaśnienie czy prezentowane przez naszą jednostkę
referencje zostaną uznane za wazne i miarodajne W procesie rozpatrywania oferty w wyżej
wymienionym przetargu nieograniczonym na świadczenie powyższej ustugi szkoleniowej.
odpowiedź: Zgodnie z warunkami udziatu w postępowaniu przedstawionymi w S|WZ,

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek
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ten zostanie spetniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 tat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jeżeti okres prowadzenia dziatalności jest krótszy,
w tym okresie wykonat lub wykonuje co najmniej dwie ustugi warsztatowe w zakresie
powyższego zamówienia. Przedmiot zamówienia zostat określony w tabeli przedstawiającej
m.in. program' jakim muszą zostać objęci uczestnicy warsztatów. W związku z tym,
Wykonawca zamierzający złozyc ofertę na realizację warsztatów antystresowych powinien
udowodnić (wykazać), że wskazany przez Zamawiającego program realizowat w ramach
dotychczas prowadzonych warsztatów. Spetnienie ww. warunku zostanie ocenione przez
komisję przetargową na podstawie ztożonych przez Wykonawcę dokumentów
w ofercie.

Treść odpowiedzi stanowi integratną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.
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