Gdańsk, 22.03.2021 r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi szkoleniowe dla Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych o numerze referencyjnym ZO/03/GCUW/2021. Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Zamawiającym,
udziela następującego wyjaśnienia w związku z przekazanymi zapytaniami:

Pytanie nr 1: Proszę o uszczegółowienie wymogu o brzmieniu: "O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: W celu potwierdzenia spełniania
tego warunku, Wykonawca przedłoży wykaz minimum 1 usługi szkoleniowej wykonanej w okresie
trzech lat przed upływem terminu składania ofert na rzecz na rzecz „jednostki obsługującej” w
rozumieniu art. 10, ust. a-d Ustawy o samorządzie gminnym, art. 6a-6d Ustawy o samorządzie
powiatowym lub art. 8c-f Ustawy o samorządzie województwa, lub jednostek obsługiwanych lub
innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego/ samorządu województwa będących
jednostkami sektora finansów publicznych z zakresu Ustawy o samorządzie gminnym i/lub Ustawy
o pracownikach samorządowych i/ i/lub Ustawy o finansów publicznych i/lub Ustawy o
rachunkowości, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, która
odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia." Pytanie 1. Czy wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wykaz min 1 usługi szkoleniowy do każdej z części postępowania, czy jednej
wybranej usługi ogółem?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje, zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami zapytania
ofertowego, wykazu jednej usługi szkoleniowej.
Pytanie nr 2: Pytanie 2. W jaki sposób Wykonawca ma wykazać wykonanie usługi? Np. referencje,
oświadczenie?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że poprzez wykaz rozumie «pismo zawierające dokładne
wyliczenie osób, przedmiotów, faktów itp.».
Pytanie nr 3: Pytanie 3. Czy wykazana usługa może dotyczyć podmiotu z dowolnej branży czy
wyłącznie sektora, który reprezentuje Zamawiający?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wskazał jednostki, na rzecz których oczekuje przesłania wykazu
usługi, czyli „jednostki obsługującej” w rozumieniu art. 10, ust. a-d Ustawy o samorządzie gminnym,
art. 6a-6d Ustawy o samorządzie powiatowym lub art. 8c-f Ustawy o samorządzie województwa,
lub jednostek obsługiwanych lub innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego/
samorządu województwa będących jednostkami sektora finansów publicznych z zakresu Ustawy o
samorządzie gminnym i/lub Ustawy o pracownikach samorządowych i/ i/lub Ustawy o finansów
publicznych i/lub Ustawy o rachunkowości.
Pytanie nr 4: Pytanie 4. Jeżeli spółka szkoleniowa została powołana na początku marca, posiada w
swoich zasobach wysokiej klasy doświadczonych specjalistów, może przystąpić do postępowania?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający wskazał (w przywołanym przez Wykonawcę zapisie) "jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie".
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Termin
składania ofert tj. 24.03.2021 r., godz.: 12:00 nie ulega zmianie.
Zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 3.12.2020 r.
Maria Ruszkowska
gł. specjalista ds. zamówień publicznych
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