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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 pytanie i udzieloną odpowiedź: 

 

Pytanie Nr 1: 

 

dotyczy doświadczenia kadry i jej osiągnięć, które są dodatkowo oceniane. 
 

Punktują Państwo Wykonawców, którzy dysponują osobami posiadającymi naprawdę wybitnie wysokie dokonania i 

umiejętności w kursie przeznaczonym dla uczniów. Według Wykonawcy powyższe kryteria oceny są kompletnie 

niemiarodajne i wygórowane w stosunku do przedmiotu zamówienia i znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania. 

 
O ile doświadczenie trenera jest zrozumiałe, tak udział w konkursach międzynarodowych (IBA, IDAC, IWCC) osoby 

prowadzącej kurs: zajęcie min. 2 razy 1 miejsca: 35 pkt ewidentnie wskazuje na 1, góra 2 osoby. 
Wykonawca prosi o zmianę kryteriów oceny ofert ze względu na ich nieproporcjonalność i ograniczenie 

konkurencyjności. 
 

Odpowiedź Nr 1: 

Przedmiotowe postępowanie jest drugim z kolei postępowaniem prowadzonym przez Zamawiającego w przedmiotowym 

zakresie w oparciu o kryteria dotyczące osoby prowadzącej kurs. Z analizy wynika, iż w poprzednim postępowaniu 

zostało złożonych 5 ofert, stąd brak obaw Zamawiającego o konkurencyjność postępowania.  

W dodatku, proszę zwrócić szczególną uwagę, iż nie jest to „od taki se” kurs dla uczniów a kurs nadający 

KWALIFIKACJE, na co szczególną uwagę zwróciła Instytucja Zarządzająca. Zamawiający ponadto informuje, iż 

punktacja została rozszerzona w zakresie przedmiotowego kryterium (8 zakresów), w stosunku do uprzedniego 

postępowania.  

Skoro uczniowie mają nabyć KWALIFIKACJE, Zamawiający oczekuje, iż kurs przeprowadzi profesjonalista.  

 

Dokumenty do pobrania z Bazy Konkurencyjności.  
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