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WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 51/2010 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówieo publicznych ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) składa 

wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego 

nr 51/2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badao  

i analiz oraz opracowanie raportu na temat: „„Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej” 

zgodnie z opisem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach projektu pt. 

„Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” realizowanego w ramach poddziałania 

6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu województwa 

(15%). 

Treśd zapytania przekazanego Zamawiającemu: 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy żądanie przedstawienia wykazu 

zawierającego co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badao i analiz z 

zastosowaniem metod  jakościowych i ilościowych oraz opracowaniu raportu, o wartości każdej 

usługi co najmniej 100 000 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartośd usługi została wyrażona w 

umowie w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartośd kwoty co najmniej 100 000 zł 

brutto, wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi), w tym co 

najmniej 1 usługi dotyczącej tematyki związanej z obszarem rynku pracy oraz co najmniej 1 

usługi obejmującej obszar minimum 3 powiatów jest warunkiem dyskwalifikującym wzięcie 

udziału w postępowaniu przetargowym? Czy firma badawcza prowadząca od trzech lat badania 

na powiatowych runkach pracy po stronie podaży i popytu, która wykonała 5 projektów i jest w 

trakcie realizacji dwóch kolejnych w tym jeden pokrywa się tematycznie z projektem na który 

został ogłoszony przetarg ale żaden z nich nie przekroczył 66 000zł może startowad w przetargu? 

Odpowiedź: 



Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia  

w zakresie realizacji usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tego warunku 

Zamawiający  żąda wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te 

były wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający żąda, aby wykaz zawierał co 

najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badao i analiz z zastosowaniem metod  

jakościowych i ilościowych oraz opracowaniu raportu, o wartości każdej usługi co najmniej 

100 000 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartośd usługi została wyrażona w umowie w walucie 

obcej – wyrażona w złotych równowartośd kwoty co najmniej 100 000 zł brutto, wg średniego 

kursu NBP z dnia zawarcia umowy na wykonanie usługi), w tym co najmniej 1 usługi dotyczącej 

tematyki związanej z obszarem rynku pracy oraz co najmniej 1 usługi obejmującej obszar 

minimum 3 powiatów. Warunek ten musi byd spełniony przez Wykonawcę. 

 

  Zamawiający informuje, że dokument ten stanowi integralną cześd Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 51/2010. 

 


