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Warszawa, dnia 25.01.2022 r.  

Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  zapytania ofertowego na usługę trenerską do programu o diecie przyjaznej planecie 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JD/IJ/01/2022 z dn.21.01.2022 r. 

 

Poniżej Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:   
 
Pytanie nr 1: 

1) Proszę o doprecyzowanie definicji Wykonawcy. Nie znalazłam w ofercie informacji kto może być 

Wykonawcą i czy są jakieś ograniczenia dot. osób fizycznych czy firm. 

Odpowiedź nr 1: 

Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna spełniająca warunki udziału w postępowaniu 
to znaczy, posiadająca wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania, na 
dowód czego wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 
lub wykonała co najmniej 5 usług szkolenia/zajęć edukacyjnych (w tym 2 on-line) z zakresu edukacji 
ekologicznej, przyrodniczej, żywnościowej, ochrony środowiska i/lub nauczania środowiskowego. 
Wykonawca by móc zrealizować wskazane w zapytaniu zadania musi mieć dostęp do odpowiednich 
narzędzi określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a także złożyć komplet dokumentów, w tym 
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
 
Pytanie nr 2: 

2)  Czy w ocenianiu doświadczenia oferenta będą również brane pod uwagę zajęcia organizowane 

przez oferenta bezpośrednio osobom fizycznym w ramach własnej działalności? Czy w takim wypadku 

konieczne jest przedstawienie referencji/ kontaktów do uczestników indywidualnych? 

Odpowiedź nr 2: 

Zajęcia organizowane przez oferenta bezpośrednio osobom fizycznym w ramach własnej działalności 
mogą być poświadczeniem doświadczenia. Jeśli jest możliwość przedstawienia referencji lub 
kontaktu do osoby mogącej udzielić referencji prosimy o ich przedstawienie, jeśli nie jest to możliwe 
prosimy o udokumentowanie realizacji takich zajęć w inny sposób, może to być np. link do relacji z 
odbytych zajęć na Facebooku, stronie internetowej, bądź inna forma udokumentowania odbytego 
spotkania. 

 
Pytanie nr 3: 

3) Czy ma znaczenie, ile aktywności edukacyjnych przedstawi się jako udokumentowanie swojego 

doświadczenia? 
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Odpowiedź nr 3: 

Za każdą wykazaną pozycję doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy dodatkowe 10 
punktów (nie więcej niż 80 pkt). 
 
Pytanie nr 4: 

4) Czy ma znaczenie kto wystawi referencje (stanowisko osoby  wystawiającej referencje)? 

Odpowiedź nr 4: 

Nie ma to znaczenia czy osoba ta jest kierownikiem/dyrektorem danej placówki czy bezpośrednim 
organizatorem wydarzeń edukacyjnych. Ważne jest to, że kontakt powinien być podany do osoby, 
która jest w stanie udzielić odpowiedzi na temat jakości współpracy i zrealizowanych działań 
edukacyjnych przez Oferenta. 
 
 

 


