Gołdap, 07.02.2022 r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, informuje, że w ramach
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie
i przeprowadzenie usługi szkolenia dla uczestników projektu pn. „Moja działalność
gospodarcza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny
rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia wpłynęło zapytanie do treści
zapytania ofertowego od Wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego.

PYTANIE
W związku z chęcią złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu pn. „Moja działalność
gospodarcza”, bardzo proszę o odpowiedź w sprawie zapisów dotyczących dokumentacji.
W opisie kryteriów oceny ofert zawarto informację, że kryterium z wagą 10% to posiadanie
certyfikatu jakości usług ISO 9001 lub posiadanie przez Wykonawcę Akredytacji kuratora
oświaty na szkolenie zgodne tematycznie z przedmiotem zamówienia. Nie dodano natomiast
wymaganych w tej sytuacji słów „lub równoważne” (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). W związku z tym,
zachodzi możliwość uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość złożenia oferty. W Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 w rozdziale 6.5.2 pkt 5 stosowanie zapisów „lub równoważne” dotyczy opisu
przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy nie jest możliwe opisanie go w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący. Podnoszona przez Wykonawcę kwestia posiadania przez instytucję
szkoleniową certyfikatu jakości usług nie jest warunkiem udziału w postępowaniu, a jedynie
jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający tak dobrał kryteria oceny ofert by zapewnić
wysoką jakość szkolenia przy określonej cenie. Zdaniem zamawiającego nie można mówić
o niezachowaniu uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, ponieważ
w żaden sposób nie została ograniczona możliwość złożenia ofert przez potencjalnych
wykonawców.
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„Moja działalność gospodarcza”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

