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MODYFIKACJA Nr 1 

 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z póź. zm.) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 09.02.2021 r. pod numerem  2021/BZP 00006231/01 pn.: „Realizacja kursów 

zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej” w ramach zadania pn.: "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" 

 

Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą przy  

ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków 

Zamówienia.  

Modyfikacja wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia następujące zmiany :  

 

1. W ust. VII Specyfikacji Warunków Zamówienia (Warunki udziału w 

postępowaniu)  dotychczasową treść słów: 

 

„1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 

postępowaniu dotyczący/-e:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:  

Dla części I, II i III  

Wykonawca dysponuje co najmniej 2 trenerami/wykładowcami posiadającymi 

doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min. usług/szkoleń w zakresie 

analogicznym do tematyki szkoleń ( dot. wszystkich zadań łącznie ), Wykonawca lub 

trener posiada przygotowanie pedagogiczne lub uprawnienia do prowadzenia 

szkoleń/wykładów z ww. zadań.” 

 

zastępuje się treścią: 

 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 

postępowaniu dotyczący/-e:  
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie (dotyczy wszystkich 

części) 

 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Dla części I:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w w/w zakresie wykaże, że:  

 posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń "operatora wózków widłowych" zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym. 

Dla części II: 

W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych częścią II przedmiotu 

zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza dokument potwierdzający wpis do 

Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, zgodnie z 

ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.  

Dla części III: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie (dotyczy wszystkich 

części) 

 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże 

że: 

Dla części I  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje co najmniej 2 

trenerami/wykładowcami posiadającymi doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu 

min. usług/szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkoleń ( dot. wszystkich zadań 

łącznie ), Wykonawca lub trener posiada przygotowanie pedagogiczne lub uprawnienia do 

prowadzenia szkoleń/wykładów z ww. zadań. 
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Dla części II 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy – w 

tym okresie, wykonali bądź wykonują co najmniej 2 usługi o tematyce tożsamej z 

przedmiotem zamówienia lub podobnej, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto każda, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, że usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje lub inny dokument 

potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie), z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 

wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy. 

UWAGA! 

(1) Pod pojęciem usług o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia lub podobnej 

Zamawiający rozumie usługi zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które w swym 

programie miały szkolenia/kursy szkół prawa jazdy. Przez kursy/szkolenia grupowe 

Zamawiający rozumie kursy/szkolenia organizowane dla grupy co najmniej 8 uczestników.  

(2) Dla spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać co najmniej 2 usługi o podanej wartości 

każda, niezależnie od tego, ilu części zamówienia dotyczy złożona oferta; 

Dla części III 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje co najmniej 2 

trenerami/wykładowcami posiadającymi doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu 

min. usług/szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkoleń ( dot. wszystkich zadań 

łącznie ), Wykonawca lub trener posiada przygotowanie pedagogiczne lub uprawnienia do 

prowadzenia szkoleń/wykładów z ww. zadań. 

 

2. W ust. VIII.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (Dokumenty składane na 

wezwanie)   pkt. 2, dotychczasową treść słów: 

 

„2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających:  

     - brak podstaw wykluczenia;  

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
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potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do 

SWZ;  

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy.  

c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 -  spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

1) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

spełniających wymagania określone w ust. VII pkt. 1 ppkt. 4 SWZ wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami.  

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 

etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, 
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wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków.  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. X 

SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2452), zgodnie z poniższą Tabelą nr 1 Wykonawca nie jest zobowiązany 

do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli 

wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.”  

Zastępuje się treścią: 

„2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających:  

     - brak podstaw wykluczenia;  

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 

i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
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informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;  

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie 

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury.  

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 

oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy.  

c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert.  

 -  spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  

1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do 

rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do 

świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania – doprecyzowanie tego warunku znajduje się w 

ust. VII pkt. 1 ppkt. 2) SWZ 

2) Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 

SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, spełniających wymagania określone w ust. VII pkt. 1 ppkt. 4 

SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
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zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

3) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych również wykonywanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w ust. VII 

pkt. 1 ppkt. 4 SWZ -  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 

 

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym 

na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich 

złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym 

czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 

umożliwiające dostęp do tych środków.  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonych w ust. X SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), 

zgodnie z poniższą Tabelą nr 1 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli 

wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.  

3. W ust. XV. Specyfikacji Warunków Zamówienia (Sposób oraz termin składania 

ofert)   pkt. 2, dotychczasową treść słów: 

 

„2. Oferty należy składać w terminie do dnia 17.02.2021 r.  do godziny 14.00” 

 

Zastępuje się treścią: 

 

„2. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02.2021 r. r.  do godziny 14.00” 

4. W ust. XVI. Specyfikacji Warunków Zamówienia (Termin otwarcia ofert)   pkt. 

1, dotychczasową treść słów: 

 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2021 r., o godzinie 14.15” 

 

Zastępuje się treścią: 

 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2021 r., o godzinie 14.15” 

 

5. W ust. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia (Opis kryteriów oceny 

ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert), dotychczasową 

treść słów: 

 

„Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy  

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia (w wymiarze 

godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia +/- 10%) dla zadania w ramach 

którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). W zakresie kryterium nr 2 

do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba szkoleń podana w 

Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym analogicznym do 

poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. Wykonawca nie będzie 

liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń o tematyce tożsamej. 

Liczba przyznanych punktów:  

2 szkolenia – 10 pkt  
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3 szkolenia – 20 pkt  

4 szkolenia – 30 pkt  

5 szkoleń - 40 pkt  

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę 

w Załączniku nr 7 – Doświadczenie Wykonawcy. Na ocenę składa się suma punktów z 

poszczególnych kryteriów oceny. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych 

kryteriach będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 

punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z OPZ oraz 

SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty, zgodnie z art. 248 Ustawy PZP.” 

 

Zastępuje się treścią: 

 

„Kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy  

Liczba szkoleń o tematyce analogicznej do tematyki szkolenia (w wymiarze 

godzinowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia dopuszczalna rozbieżność -

10%) dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie 

ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie). 

W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę liczba 

szkoleń podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) w wymiarze godzinowym 

analogicznym do poszczególnych części zamówienia których dotyczy oferta. 

Wykonawca nie będzie liczył do kryterium punktowego obligatoryjnych dwóch szkoleń 

o tematyce tożsamej. 

Liczba przyznanych punktów:  

2 szkolenia – 10 pkt  

3 szkolenia – 20 pkt 

4 szkolenia – 30 pkt  

5 szkoleń - 40 pkt 

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę 

w Załączniku nr 7 – Doświadczenie Wykonawcy. Na ocenę składa się suma punktów z 

poszczególnych kryteriów oceny. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych 

kryteriach będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 

punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom z OPZ oraz 

SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

2 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty, zgodnie z art. 248 Ustawy PZP.” 
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