RARR/BZ/1460/2014
Rzeszów, 20.02.2014r.

Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 12/2014/CSW
Pytania i odpowiedzi

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP
12/2014/CSW ogłoszonego w dniu 13 lutego 2014r. w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 51210 – 2014 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy ogłoszeń
w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:
Przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla dwóch edycji projektu: Indywidualnego
(maksymalnie 480 godzin, min. 360 godz.) i grupowego (maksymalnie 192
godzin, min. 144 godziny) dla uczestników projektu „Droga do pracy!”, o
numerze
identyfikacyjnym
KSI:
WND-POKL.06.01.01-18-120/13
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w
ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 28.11.2013r.

A)

Odpowiedzi na zapytania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) RARR S.A. przesyła
zapytania do treści siwz i odpowiedzi na zapytania.
1)
Treść pytania:

Strona1

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr ZP 12/2014/CSW na wykonanie zamówienia pn:
Przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla dwóch edycji projektu: Indywidualnego
(maksymalnie 480 godzin, min. 360 godz.) i grupowego (maksymalnie 192 godzin, min.
144 godziny) dla uczestników projektu „Droga do pracy!”, o numerze identyfikacyjnym
KSI: WND-POKL.06.01.01-18-120/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie Umowy o
dofinansowanie projektu z dnia 28.11.2013r.
Witam serdecznie.
Byłabym wdzięczna za udzielenie mi informacji czy do oferty powinien być dołączony
wykaz osób, które będą realizowały doradztwo zawodowe? Nie widnieje on jako załącznik
do oferty stąd moja wątpliwość.
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Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 51210 – 2014 oraz z zapisami siwz ZP 12/2014/CSW,
warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający
uzna, że jest spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W związku z powyższym wykonawca do oferty nie dołącza wykazu osób,
które będą realizowały zamówienie.

Strona2

Zgodnie z pkt. 7) szczegółowego opisu i zakresu przedmiotu zamówienia, stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz ZP 12/2014/CSW, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz
osób przewidzianych do realizacji doradztwa oraz ich CV wraz z niezbędnymi
dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie: dyplom ukończenia
studiów, referencje, świadectwa pracy, protokół odbioru wykonania usług, umowa + FV
(faktura) + potwierdzenie przelewu, w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia może być wykonany tylko przez osoby wykazane przez
Wykonawcę w wykazie osób.
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