WIZP.271.39.2.2014

Kościerzyna, dnia 04.12.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
207.000 euro na realizację opracowania pn. Program Sektorowy Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji i Aktywizacji
Społecznej.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do zamówienia ZP 39/2014 chciałbym się zapytać , jakie są dokładne wymagania Zamawiającego

dotyczące ilości spotkań konsultacyjnych, które musi przeprowadzić Wykonawca w ramach zamówienia.
W udostępnionym dokumencie SIWZ do zamówienia ZP 39/2014 nie znalazłem informacji dotyczących tego
aspektu.
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ilości spotkań konsultacyjnych, które musi przeprowadzić Wykonawca
w ramach zamówienia Zamawiający określa, że powinny się odbyć min. trzy spotkania konsultacyjne po
wykonaniu każdego z poszczególnych części zamówienia tj.: I części zamówienia: Diagnoza sytuacji na rynku
pracy na terenie obszaru funkcjonalnego obejmującego powiat kościerski, II części zamówienia: Opracowanie
celów i zadań strategicznych „Programu Sektorowego Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji i Aktywizacji Społecznej”
oraz po przygotowaniu projektu całości dokumentu, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem przez
Zamawiającego.
Uczestnikami spotkań konsultacyjnych będą: przedstawiciele Partnerów samorządowych (mieszkańcy, radni,
sołtysi, organizacje pozarządowe, przedstawiciele władz) oraz przedstawiciele partnerów społecznych.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub Partnerów samorządowych z terenu powiatu
kościerskiego. Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę na odbycie konsultacji.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie całego procesu konsultacji, w tym za zapewnienie środków
niezbędnych do prowadzenia konsultacji społecznych (informacja dla społeczności lokalnej o planowanych
konsultacjach, zapewnienie osób do prowadzenia konsultacji z pokryciem kosztów dojazdu i ewentualnego
noclegu, przygotowanie list obecności oraz dokumentację fotograficzną).

2. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym zapisu SIWZ –rozdział 1, punkt 7.1, podpunkt 2. Posiadania wiedzy

i doświadczenia: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu
dokumentu strategicznego o tematyce związanej z rynkiem pracy lub rozwiązywania problemów społecznych dla
jednostki sektora publicznego.
a) Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w postaci realizacji
projektu, w ramach którego wykonano opracowania, które zawierały rekomendacje dot. rozwoju rynku pracy?
b) Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w postaci
wykonania usługi polegającej na opracowaniu strategii rozwoju współpracy subregionu, obejmującego 5 gmin
i 1 powiat, w ramach której opracowano diagnozę sytuacji społeczno- gospodarczej (w postaci odrębnego
dokumentu), która obejmowała m.in. analizę potencjału gospodarczego, rozwój przedsiębiorczości, analizę
terenów inwestycyjnych oraz atrakcyjności inwestycyjnej, jak i pomoc społeczną i ochronę zdrowia dla obszaru
objętego planowaniem strategicznym. Ponadto w ramach opracowania wykonano program oraz plan rozwoju,
który obejmował m.in. cele i działania odnoszące się do rozwoju rynku pracy oraz rozwiązywania problemów
społecznych?
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
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(a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 usługę
polegającą na przygotowaniu dokumentu strategicznego o tematyce związanej z rynkiem pracy lub
rozwiązywania problemów społecznych dla jednostki sektora publicznego.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl

