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Dotyczy: zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i 

szkoleń w projekcie Wzrastam i rozwijam się w gminie Opatów 

 

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

PZP”, do tutejszego urzędu wpłynęło zapytanie od Wykonawcy odnośnie wyjaśnienia treści 

zapytania ofertowego.  

Zamawiający informuje, że w przypadku usług społecznych nie mają zastosowania 

dyspozycje wyrażone w art. 38 ustawy PZP. 

Zamawiający po analizie pytania podjął decyzje o udzieleniu wyjaśnienia. 

 

Zamawiający podaje treść pytania bez ujawniania nazwy Wykonawcy: 

 

Pytanie: 

 

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego w zakresie : 

JAKOŚĆ PROGRAMÓW NAUCZANIA 
 Stopień realizacji celu szczegółowego. 

 Proszę o określenie jak brzmi cel szczegółowy i w jaki sposób program nauczania będzie 

oceniany pod kątem realizacji celu szczegółowego. Program nauczania jest znacznie szerszy 

niż program nauczania, proszę o określenie kiedy Wykonawca otrzyma 1 pkt, kiedy 2 pkt. itd. 

Podobnie we wszystkich innych składnikach oceny przy programach nauczania. 

 Proszę także o określenie w jaki sposób Wykonawca ma określić stopień realizacji celów i 

wskaźników w projekcie, ponieważ Zamawiający nie wskazał jakie wskaźniki zawiera 

wniosek o dofinansowanie – proszę o wskazanie ww. wskaźników. 

 

Odpowiedź: 

 

Grupa docelowa oraz cel główny projektu został opisany w zapytaniu ofertowym. Ten 

sam zapis znajduje się we wniosku o dofinansowanie projektu. Programy nauczania 

mają służyć realizacji celu głównego i celu szczegółowego projektu. Opracowanie 

programów nauczania nie jest celem samym w sobie. Program nauczania to pewna 

koncepcja wykonania zamówienia przez Wykonawcę, skorelowana z celem głównym i 

szczegółowym, przy uwzględnieniu szczegółowego opisu zamówienia.  



Ocena zostanie dokonana na podstawie porównania koncepcji programów nauczania 

złożonych przez Wykonawców do ofert. Ocenę w tym zakresie dokona biegły. 

Treść wniosku o dofinansowanie projektu na tym etapie nie podlega ujawnieniu. 

Ujawnienie jego treści jednemu z Wykonawców naruszałoby zasadę równości stron, 

niedyskryminacji, równego traktowania i proporcjonalności. Ponadto wniosek zawiera 

ceny oraz dane osobowe objęte ochroną prawną na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że pytanie wykonawcy nie prowadzi do zmiany treści 

zapytania ofertowego lub ogłoszenia o zamówieniu publicznym, wobec czego nie podjęto 

decyzji o zmianie terminu na składanie ofert. 

 


