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FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ATUT” 

UL. JANA III SOBIESKIEGO 3C/57 

14-100 OSTRÓDA 

 

Znak postępowania: ZP/ATUT/DNB7/01/64/2020  
 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 Poz. 1843) 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia zamówienia poprzez: 

1. Zmiany w treści ogłoszenia o zmówieniu dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz 

opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem, wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

2. Zamiany w załączniku nr 3 do ogłoszenia Wykaz osób. 

 

Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi czynnościami przedłuża termin składania ofert do 

dnia 24.06.2020 r. do godz. 14:00, a otwarcia na godz. 14:30. 

 

W załączeniu: 

1. Zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu i w załączniku nr 3 do ogłoszenia Wykaz osób. 

2. Zmieniony zał. nr 3 do ogłoszenia Wykaz osób. 

 

 

 

Zastępca Prezesa Zarządu 

Ewa Korpusik 
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1. ZMIANY W TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Rozdział 7 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt.1 ppkt. B: 
 

Było: 

b) w zakresie wiedzy, doświadczenia i potencjału kadrowego: 

- doświadczenie firmy szkoleniowej w realizacji tożsamych usług, tj. co najmniej 4 usługi 

szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości/prowadzenia działalności gospodarczej/ zarządzania 

przedsiębiorstwem/funkcjonowania firmy zrealizowane w ostatnich 5 latach, 

- dysponowanie minimum 3 trenerami (po 1 trenerze na każdy moduł szkolenia) posiadającym 

minimalne kwalifikacje. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: 

- wykształcenie wyższe kierunkowe lub odpowiednie studia podyplomowe adekwatne do 

przedmiotu zamówienia (zgodnie z danym modułem szkolenia) 

- min. 2 letnie doświadczenie umożliwiające realizację szkolenia w zakresie 

przedsiębiorczości/prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat lub 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości/prowadzenia działalności 

gospodarczej (min. 300 zrealizowanych godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 5 lat). 

Doświadczenie brane będzie pod uwagę z okresu ostatnich 5 lat, przy czym liczone 

doświadczenie nie może pokrywać się datami realizacji. W każdym miesiącu liczonym do 

doświadczenia musi wystąpić minimum jedno zdarzenie (przy czym nie musi to być w sposób 

ciągły). Brak wystąpienia minimum 1 zdarzenia w miesiącu jest jednoznaczne z brakiem 

wliczenia takiego miesiąca do doświadczenia zawodowego. Za doświadczenie uznane będą: 

szkolenia, kursy, wykłady akademickie, nauka w szkołach, seminaria m.in. z wykorzystaniem 

gry symulacyjnej. 

 

Otrzymuje brzmienie:  
b) w zakresie wiedzy, doświadczenia i potencjału kadrowego: 

- doświadczenie firmy szkoleniowej w realizacji tożsamych usług, tj. co najmniej 4 usługi 

szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości/prowadzenia działalności gospodarczej/ zarządzania 

przedsiębiorstwem/funkcjonowania firmy zrealizowane w ostatnich 5 latach, 

- dysponowanie minimum 3 trenerami (po 1 trenerze na każdy moduł szkolenia) posiadającym 

minimalne kwalifikacje. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada łącznie: 

- wykształcenie wyższe kierunkowe lub odpowiednie studia podyplomowe adekwatne do 

przedmiotu zamówienia (zgodnie z danym modułem szkolenia), 

- min. 2 letnie doświadczenie umożliwiające realizację szkolenia w zakresie 

przedsiębiorczości/prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat lub 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości/prowadzenia działalności 

gospodarczej (min. 300 zrealizowanych godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 5 lat). W 

przypadku wykazania spełnienia minimum 2-letniego doświadczenia, w każdym miesiącu 

liczonym do doświadczenia musi wystąpić co najmniej jedno zdarzenie (przy czym nie musi to 

być w sposób ciągły). Brak wystąpienia minimum 1 zdarzenia w miesiącu jest jednoznaczne z 

brakiem wliczenia takiego miesiąca do doświadczenia zawodowego. Za doświadczenie 

uznane będą: szkolenia, kursy, wykłady akademickie, nauka w szkołach, seminaria m.in. z 

wykorzystaniem gry symulacyjnej. 
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Rozdział 15 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Było: 

1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie. 

Na kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

PRZETARG – „Realizację kompleksowych usług szkoleniowych wraz z zapewnieniem 
cateringu (serwis kawowy, obiad) oraz komputerów na szkolenia w ramach projektu pn. 
„Drogowskaz na biznes 7” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego” 
 

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/ATUT/DNB7/01/64/2020 
 

Nie otwierać przed 23.06.2020r. godz. 15:00 
 

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 

wynikać z powodu tego braku np., przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską – jej 

nie otwarcia w trakcie trwania sesji. 

2. Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy składać w terminie do dnia 
23.06.2020 r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego, 14-100 Ostróda ul. Jana III 

Sobieskiego 3c/57. 

 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie. 

Na kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

PRZETARG – „Realizację kompleksowych usług szkoleniowych wraz z zapewnieniem 
cateringu (serwis kawowy, obiad) oraz komputerów na szkolenia w ramach projektu pn. 
„Drogowskaz na biznes 7” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego” 
 

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/ATUT/DNB7/01/64/2020 
 

Nie otwierać przed 24.06.2020r. godz. 14:30 
 

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 

wynikać z powodu tego braku np., przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską – jej 

nie otwarcia w trakcie trwania sesji. 
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2. Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy składać w terminie do dnia 
24.06.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, 14-100 Ostróda ul. Jana III 

Sobieskiego 3c/57. 

 

Rozdział 17 - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

Było: 

1. Otwarcia i oceny ofert dokona Zamawiający. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego, Fundacja 

Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda. 

 

Otrzymuje brzmienie: 
1. Otwarcia i oceny ofert dokona Zamawiający. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego, Fundacja 

Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Jana III Sobieskiego 3C/57, 14-100 Ostróda. 

 

Rozdział 19 - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
pkt. 4 - Opis kryterium ppkt b: 
 

Było: 

b) Doświadczenie kadry: 

- Zamawiający oceniał będzie średnią arytmetyczną doświadczenia wykładowców z okresu 

ostatnich 5 lat (określonego w latach i miesiącach), osób skierowanych przez Wykonawcę do 

pełnienia funkcji wykładowcy. 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób oraz podstawą ich 

dysponowania. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć średnią doświadczenia osób skierowanych do 

pełnienia w/w funkcji (rozumianą, jako iloraz sumy lat doświadczenia tych osób i ilości tych, z 

zastrzeżeniem, że dla jednej osoby maksymalne oceniane doświadczenie wynosi 5 lat. Doświadczenie 

wykonawca wykaże wskazując okres od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; nie dopuszcza się sumowania 

doświadczenia z tych samych okresów z różnych zadań. W każdym miesiącu liczonym do 

doświadczenia musi wystąpić minimum jedno zdarzenie, (przy czym nie musi to zdarzenie być w 

sposób ciągły). Brak wystąpienia min. jednego zdarzenia w miesiącu jest jednoznaczne z brakiem 

wliczenia takiego miesiąca do doświadczenia zawodowego. Za doświadczenie uznane będą: 

szkolenia, kursy, wykłady akademickie, nauka języka w szkołach, seminaria m. in. z wykorzystaniem 

gry symulacyjnej. 

Minimalne ustalone przez zamawiającego doświadczenie zawodowego osoby skierowanej do 

realizacji zamówienia wynosi 2 lata. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalne 

ustalone przez zamawiającego doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia, tj. 2 lata otrzyma w kryterium doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia – 0 pkt. Nie dopuszcza się wskazania doświadczenia zawodowe osoby skierowanej do 

realizacji zamówienia wyrażonego w innych sposób niż w latach. W przypadku, gdy wykonawca 

zaoferuje termin wyrażony inaczej niż w latach, zamawiający, jeśli będzie taka możliwość, dokona 
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przeliczenia na pełne lata zaokrąglając do góry termin do pełnych lat, a jeśli nie, przyjmie, że 

wykonawca zaoferował minimalny termin. 

 

5. Sposób oceny ofert: 

a) W kryterium cena wg wzoru: 

Cena oferty o najniższej cenie ogółem* 

Cena badanej oferty                                        x 100,0 punktów x 50 % 

* spośród ofert nieodrzuconych  

 

b) W kryterium Doświadczenie kadry wg wzoru: 

średnia arytmetyczna doświadczenia w badanej ofercie 

najwyższe średnia arytmetyczna doświadczenia*                   x 100,0 punktów x 50 % 
 

Otrzymuje brzmienie: 

b) Doświadczenie kadry: 

- Zamawiający oceniał będzie średnią arytmetyczną doświadczenia wykładowców z okresu 

ostatnich 5 lat (określonego w godzinach), osób skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia 

funkcji wykładowcy. 

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób oraz podstawą ich 

dysponowania. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć średnią doświadczenia osób skierowanych do 

pełnienia w/w funkcji (rozumianą, jako suma godzin doświadczenia wykazanych osób w ofercie 

podzielona na ich ilość, z zastrzeżeniem, że dla jednej osoby maksymalne oceniane doświadczenie w 

godzinach będzie brane z okresu ostatnich 5 lat). Doświadczenie wykonawca wykaże wskazując okres 

od: miesiąc, rok - do miesiąc rok oraz godzin zrealizowanych usług. Za doświadczenie uznane będą: 

szkolenia, kursy, wykłady akademickie, nauka języka w szkołach, seminaria m. in. z wykorzystaniem 

gry symulacyjnej. 

 

5. Sposób oceny ofert: 

a) W kryterium cena wg wzoru:  

 

Cena oferty o najniższej cenie ogółem* 

Cena badanej oferty                                              x 100,0 punktów   x 50 % 
* spośród ofert nieodrzuconych  

 

b) W kryterium Doświadczenie kadry wg wzoru: 

średnia arytmetyczna doświadczenia w badanej ofercie wykazana w godzinach 

najwyższa średnia arytmetyczna doświadczenia z ofert wykazana w godzinach*     x 100,0 punktów 
x 50 % 
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2. ZMIANY W TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO OGŁOSZENIA – WYKAZ OSÓB 

 Było: 

Lp. Imię i nazwisko 

Wykształcenie, certyfikaty, 

zaświadczenia umożliwiające 

prowadzenie szkoleń 

Doświadczenie 

zawodowe (podane w 

miesiącach i latach)1 

Zakres wykonywanych 

czynności2 

Podstawa 

dysponowania przez 

Wykonawcę 

wymienioną osobą3 

1.      

2.      

(…)      

ŚREDNIE DOŚWIADCZENIE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA – ŚREDNIA ARYTMETYCZNA (PODANA W MIESIĄCACH I 

LATACH) 

  

                                                           
1 Doświadczenie należy wykazać wskazując okres od: miesiąc, rok - do miesiąc rok; nie dopuszcza się sumowania doświadczenia z tych samych okresów z różnych zadań. W każdym miesiącu liczonym do 

doświadczenia musi wystąpić minimum jedno zdarzenie, (przy czym nie musi to zdarzenie być w sposób ciągły). 
2 Zakres wykonywanych czynności należy wykazać wskazując nazwę szkolenia/kursu/wykładu itd. (szczegóły w ogłoszeniu) i zakres tematyczny, zakres wykonywanych czynności oraz ilość osób na szkoleniu. 
3
 a) Przez „dysponowanie” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, 

zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

b) W przypadku kiedy Wykonawca dopiero będzie dysponował ww. osobami, to sytuacja, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy.  

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału 
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Otrzymuje brzmienie: 

Lp. Imię i nazwisko 

Wykształcenie, certyfikaty, 

zaświadczenia umożliwiające 

prowadzenie szkoleń 

Doświadczenie 

zawodowe (podane w 

miesiącach, latach oraz 

w godzinach)1  

Zakres wykonywanych 

czynności2 

Podstawa 

dysponowania przez 

Wykonawcę 

wymienioną osobą3 

1.      

2.      

(…)      

ŚREDNIE DOŚWIADCZENIE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA – ŚREDNIA ARYTMETYCZNA (PODANA W MIESIĄCACH, 

LATACH ORAZ GODZINACH) 

  

 

                                                           
1 Doświadczenie należy wykazać wskazując okres od: miesiąc, rok - do miesiąc rok i godziny; Wykazując doświadczenie w latach, w każdym miesiącu liczonym do doświadczenia w latach musi wystąpić minimum jedno 

zdarzenie, (przy czym nie musi to zdarzenie być w sposób ciągły). 
2 Zakres wykonywanych czynności należy wykazać wskazując nazwę szkolenia/kursu/wykładu itd. (szczegóły w ogłoszeniu) i zakres tematyczny, zakres wykonywanych czynności oraz ilość osób na szkoleniu. 
3
 a) Przez „dysponowanie” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, 

zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

b) W przypadku kiedy Wykonawca dopiero będzie dysponował ww. osobami, to sytuacja, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy.  

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału 


