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Starachowice 27.10.2020 r. 

Zamawiający:  

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

25-520 Kielce, ul. Targowa 18/5 

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców 

Dotyczy postępowania w trybie zasady konkurencyjności na: PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH 

KURSÓW DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ 

EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

 

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej…” poprzez dodanie litery c 

w pkt 16 ust. 2 o treści: 

c) w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Celem zmiany jest umożliwienie wykonawcom składanie ofert również za pośrednictwem portalu Baza 

Konkurencyjności. Aktualne „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej…” zostało umieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.    

2. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy: 

Treść pytania: 

Wykonawca planuje złożyć ofertę na Zadanie 2. 

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca przy wykazywaniu minimum 3 usług polegających na przeprowadzeniu 

kursu dla grupy  minimum 5 uczestników powinien wziąć pod uwagę  usługi których ilość godzin jest równa 

ilości godzin kursów z zadania 2 ? Czy ilość godzin przeprowadzonych kursów przez Wykonawcę może być 

mniejsza, przy zachowaniu wymaganej ilości uczestników ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z treścią „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą 

konkurencyjności postępowaniu na PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW DLA 

NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ 

EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020…” Zamawiający w pkt 7.4 lit. a) określił warunki w zakresie posiadania 

wiedzy i doświadczenia  zgodnie z którymi dla zadania 2 wymagane jest wykazanie doświadczenia 

w wykonaniu minimum trzech usług (minimum jedna usługa dla każdego kursu) polegające na 

przeprowadzeniu kursu dla grupy minimum 5 uczestników z zakresu: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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- KURS KELNERSKI II STOPNIA – minimalna ilość godz. 32, zakończony wydaniem zaświadczenia/certyfikatu 

potwierdzającego nabycie kompetencji kelnerskich II stopnia, wydanego przez organizację branżową lub 

niezależną instytucję walidującą oraz 

- KURS CARVINGU – minimalna ilość godz. 30, zakończony wydaniem zaświadczenia/certyfikatu 

potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych w obszarze Carvingu, wydanego przez organizację 

branżową lub niezależną instytucję walidującą oraz 

- KURS BARISTYCZNY I i II STOPNIA – minimalna ilość godz. 40, zakończony wydaniem 

zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji baristy I i II stopnia, wydanego przez 

organizację branżową lub niezależną instytucję walidującą. 

Warunek ilości osób, minimalnej ilości godzin oraz rodzaju wydanego zaświadczenia/certyfikatu musi zostać 

spełniony równocześnie. Usługi o mniejszej ilość godzin nie będą uznane przez Zamawiającego w zakresie 

spełniania kryterium wiedzy i doświadczenia.   

 

 

                    

 

 


