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Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne „Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli  

w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”.  
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Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie 

dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

Na podstawie § 4 ust. 19 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust. 1 

pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Kuratorium Oświaty w Krakowie” 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią. 

 

Pytanie: W jaki sposób Wykonawca ma udowodnić Zamawiającemu spełnienie określonych 

w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne – warunków udziału w postępowaniu, 

dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej  

lub finansowej. Zgodnie bowiem z dokumentacją o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy:  

3) dysponują, odpowiednią dla realizacji form doskonalenia nauczycieli, bazą lokalową  

z zapleczem technicznym, tj. dysponują bazą lokalową, która może jednorazowo przyjąć  

25 uczestników szkolenia. 

Proszę o odpowiedź czy Wykonawca spełni powyższy warunek zamieszczając odpowiednie 

informacje w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu Karta zgłoszenia projektu pkt 14, 

czy powinien w inny dodatkowy sposób udowodnić dysponowanie odpowiednią bazą 

lokalową? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 7.1 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne  

„Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych  



 

 
– doskonalenie nauczycieli w województwie” Wykonawca składa wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia:  

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu  

(zał. nr 2a do Ogłoszenia o zamówieniu) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(zał. 2b do Ogłoszenia o zamówieniu). Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

b) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez samorząd 

województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, wystawione  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wymagane  

w przypadku niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. 

c) Prawidłowo uzupełnioną kartę zgłoszenia projektu (zał. 1 do Ogłoszenia o zamówieniu). 

d) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być 

złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno 

być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo 

powinno być złożone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej notarialnie. 

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej tj. dysponowania odpowiednią dla realizacji form doskonalenia nauczycieli bazą 

lokalową z zapleczem technicznym, tj. bazą lokalową, która może jednorazowo przyjąć  

25 uczestników szkolenia Wykonawca prawidłowo uzupełnia kartę zgłoszenia projektu  

w pkt 14 „Zasoby” w następującym zakresie: pomieszczenia, sprzęt, materiały dydaktyczne 

oraz miejsce lokalizacji szkolenia i nazwę ośrodka. 
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