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Dotyczy postepowania prowadzonego pod nazwą  

„Przygotowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów, z zakresu zrównoważonej mobilności 
metropolitalnej, adaptacji do zmian klimatu oraz włączenia społecznego” 

 
 
 

Pytanie 1:  

Planuje złożyć ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Przygotowanie i przeprowadzenie 

3 warsztatów, z zakresu zrównoważonej mobilności  metropolitalnej, adaptacji do zmian klimatu oraz 

włączenia społecznego”. Z uwagi na fakt, iż do realizacji zamówienia (w przypadku wyboru naszej oferty) 

planujemy zaangażować większy zespół ekspertów chciałabym zapytać czy w Załączniku nr 2b wpisuję 

nazwiska wszystkich osób? 

Odpowiedź 1: 

Jeśli Państwo zaangażujecie większy zespół eksportów i wykażecie ten skład w Wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2 b), to jednak trzeba mieć na uwadze, że zgodnie 

z zapytaniem ofertowym pkt VII.2: Ocenie podlegać będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

trenerów/ekspertów (max. dwóch wskazanych w ofercie) w realizacji projektów, na podstawie informacji 

wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 2b. 

 

Pytanie 2: 

Jeśli wykonawca planuje złożyć ofertę na wszystkie 3 warsztaty, czy załącznik 2b przygotowuję dla 

każdego warsztatu osobno czy też jeden dla wszystkich trzech części merytorycznych? 

Odpowiedź 2: 

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać wszystkie wymagane w nim 

informacje, w tym Wykaz osób (załącznik nr 2b). Jeśli będziecie Państwo składać ofertę na wszystkie 

3 warsztaty to ww. załącznik może być złożony jeden dla wszystkich trzech części.  

 

Pytanie 3: 

Jeśli w trakcie prac nad programem okaże się, że chcielibyśmy doprosić eksperta (raczej w krótkim 

wymiarze czasowym), którego nazwisko nie znalazło w Załączniku 2b czy jest to możliwe? Chodzi 

o ekspertów powiązanych z tematami, które np. pojawią się po analizie potrzeb zgłoszonych przez gminy 

(o czym mowa w postepowaniu). 



 
 

Odpowiedź 3: 

Wykonawca przedstawi trenerów/ekspertów proponowanych do realizacji zamówienia oraz informacje na 

temat ich doświadczenia zawodowego każdego z nich, zgodnie z formularzem w załączniku nr 2b, co 

będzie podstawą wyboru trenerów/ekspertów do realizacji zamówienia. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości zmiany trenera/eksperta w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 4: 

Czy fiszki projektowe mają być szczegółowe? Czy posiadacie Państwo oczekiwania w tej kwestii na 

obecnym etapie czy też szczegóły są ustalane z wybranym już podmiotem? 

Odpowiedź 4: 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawiera wzór fiszy projektowej z wymaganym zakresem informacji. 

 

Pytanie 5: 

Czy wiadomo w jakich godzinach planowane są prezentacje we wtorek? Nasi eksperci chcieliby 

zaplanować odpowiedni czas w swoim kalendarzu. Rozumiem, że w ramach każdego obszaru 

tematycznego Wykonawca reprezentuje jeden ekspert? 

 

Odpowiedź 5: 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym pkt VII.3: Organizacja procesu przeprowadzenia prezentacji: 

Prezentacje będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego lub on-line. Termin prezentacji zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcami, zgodnie z następującymi 

założeniami: 

1. Zamawiający w pierwszego dnia po otwarciu ofert opublikuje na swojej stronie internetowej, na której 

dostępne są dokumenty dotyczące niniejszego postępowania, informację (listę) o dokładnym terminie 

przeprowadzenia prezentacji przez trenerów oraz prześle te informacje na adres e-mail Wykonawcy 

wskazany w ofercie. Wraz z tą informacją Zamawiający wskaże termin, w którym Wykonawcy mogą 

zgłaszać wnioski o zmianę terminu prezentacji. 

2. Prezentacje rozpoczną się drugiego dnia po dniu składania ofert i będą się odbywały w dniach 

roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), aż do 

przeprowadzenia prezentacji przez wszystkich trenerów. Prezentacje będą się odbywały od godz. 9.00 do 

godz. 15.00. 

3. Trenerzy, co do zasady, będą przeprowadzali prezentacje zgodnie z kolejnością wpływu ofert do 

Zamawiającego, tzn. jako pierwsi prezentacje będą przeprowadzali trenerzy wskazani w ofercie 

Wykonawcy, który złożył ofertę jako pierwszy. Zamawiający może ustalić inną kolejność przeprowadzania 

prezentacji. 

4. Trenerzy wskazani w jednej ofercie co do zasady będą przeprowadzali prezentacje bezpośrednio po 

sobie. Jeżeli ten sam trener będzie wskazany w więcej niż jednej ofercie, to trener ten zaprezentuje się 

jeden raz. 



 
 

5. Każdy Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie pkt 1, może zwrócić się do 

Zamawiającego o zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji, wskazując inny proponowany termin (w 

dniach, w których prowadzone będą prezentacje, w godzinach wskazanych jako rezerwowe lub w ciągu 

maksymalnie 1 tygodnia przypadających bezpośrednio po ostatnim dniu prowadzenia prezentacji, 

wskazanym na liście, o której mowa w pkt 1). Zamawiający najpóźniej do godz. 16.00 w dniu w którym 

otrzymał wniosek Wykonawcy o zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji, wyrazi zgodę na zmianę 

terminu przeprowadzenia prezentacji i jednocześnie wskaże nowy termin przeprowadzenia prezentacji. 

Zamawiający dopuszcza jednorazową zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji. 

Prezentacje będzie mogło przeprowadzić wyłącznie dwóch pierwszych trenerów wymienionych przez 

Wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Przed przystąpieniem do 

prezentacji trenerzy są zobowiązani okazać Zamawiającemu jeden z następujących dokumentów: dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy. Każdy z trenerów będzie przeprowadzał prezentację samodzielnie, 

niezależnie od drugiego trenera, wskazanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 6: 

Jeśli wykonawca musi wykazać się 3 warsztatami dla min 90 osób, czy możliwe jest wskazanie większej 

liczby szkoleń dla wymaganej liczby uczestników (często warsztaty prowadzone są dla mniejszych grup). 

 

Odpowiedź 6: 

Wykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu m.in. poprzez wykazanie, że posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) wykonał 3 (trzy) pakiety szkoleń/warsztatów. Przez pakiet należy rozumieć dowolną liczbę 

warsztatów, w tym on-line wykonanych na rzecz jednego lub wielu odbiorców, a łączna liczba osób 

uczestniczących w ramach wszystkich 3 pakietów szkoleń i/lub warsztatów była nie mniejsza niż 90. 


