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Dotyczy zadania pn.: „Kurs barmana” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy 

miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

 

Przekazuję Państwu pytania i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie Nr 1: 

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia        

 

Zamawiający, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy, realizując projekt  zobowiązany jest do bezwzględnego 

przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych, która w sposób jednoznaczny określa zasady postępowania 

Zamawiającego. Zamawiający nie może utrudniać i w żaden sposób wpływać na podstawowe zasady uczciwej 

konkurencji a tym bardziej wskazywać potencjalnych Wykonawców. Stowarzyszenie Polskich Barmanów nie jest jedyną 

instytucją pełniącą rolę instytucji certyfikującej dla kwalifikacji „Barman” a  po przez zapis w „szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia” taka rola zostaje stowarzyszeniu przypisana. Zamawiający, po przez zapis „2.9 oczekiwany 

produkt: uzyskanie nowych kwalifikacji ułatwiających zatrudnienie po przez zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu 

Stowarzyszenia Polskich Barmanów u 100% beneficjentów” wyklucza możliwość realizacji zamówienia przez inne 

organizacje, stowarzyszenia, instytucje rynku pracy i podmioty gospodarcze, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem. 

Informacja zawarta w dokumencie stanowiącym wytyczne dla uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest tylko i wyłącznie przykładową formą a nie wskazówką 

ograniczającą dostęp potencjalnych oferentów. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących interpretacji wytycznych powyższe informacje  potwierdza 

Departament Funduszy Unijnych w Warszawie, do którego kierujemy korespondencję z Państwem.  

W związku z powyższym naprawa błędu jest działaniem koniecznym tzn. unieważnienie wdrożonej  procedury obarczonej 

wadą, stosowna korekta „szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” i ponowny wybór wykonawcy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku braku reakcji i odpowiedzi z Państwa strony będziemy zmuszeni do dalszych działań. 

 

Odpowiedź Nr 1: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w dokumentach postępowania.  

Dokumenty do pobrania z Bazy Konkurencyjności jak i strony Zamawiającego.  

  

Jarosław Świtoń 

Dyrektor ZSP Nr 1 w Łęczycy 
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