
 
 

Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
Pęczniew, 28.04.2020 r. 

 
ZP.271.5.2020 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącej postępowania o zamówieniu publicznym na usługi 
społeczne  na usługę pn.: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych                           

31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im.  K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią                       
w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew  w ramach projektu „Szkoła równych szans”.  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne ogłoszonego 

na stronie BIP w dniu 17.04.2020 roku oraz w  bazie konkurencyjności w dniu 17-04-2020 roku, numer 
ogłoszenia 1242789 na usługę: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej im.  K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew  
w ramach projektu „Szkoła równych szans”. 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie: Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu 
W punkcie 1A napisane jest, że o zamówienie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy 
posiadają  aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis do ewidencji placówek 
doskonalenia  nauczycieli na terytorium RP. 
  
Czy to oznacza, że: 

1. Jako firma szkoleniowa muszę posiadać obydwa wpisy? 
2. Czy wystarczy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych? 

 
Odpowiedź na pytanie 
Ad. 1:  Zamawiający określił w pkt. VII. 1.A) dokładnie, że Wykonawca musi posiadać określone 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, poprzez wykazanie, 
że posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis do ewidencji placówek 
doskonalenia nauczycieli na terytorium RP. 
 
Cytuję: „ Warunki udziału w postępowaniu  

VII.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu: 

A) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, – Wykonawca spełni 
niniejszy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz wpis 
do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli na terytorium RP….” 

 
Reasumując Wykonawca musi posiadać oba wpisy tj.: wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz 
wpis do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli na terytorium RP. 
 
Ad. 2 Zamawiający wyjaśnia, iż aby spełnić warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. VII. 1. 
A) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
oraz wpisu do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli na terytorium RP. 
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