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Zamawiający:  

Powiat Radomszczański/ I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Dotyczy: Postępowanie pn. „Realizacja usługi edukacyjnej dla przedstawicieli rady pedagogicznej I 

Liceum     Ogólnokształcącego w Radomsku polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i 

skoordynowaniu pięciu szkoleń doskonalących w ramach projektu konkursowego 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 pn. „Cyfrowa szkoła – rozwój edukacji 

cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku”. 

 

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści zapytania.   

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:   

 

Pytanie 1:  W zaproszeniu wyznaczyli Państwo punktowane kryteria oceny ofert. W ramach 

pierwszego kryterium Wykonawca jest zobowiązany wykazać się czy jest akredytowaną placówką 

doskonalenia nauczycieli wskazując nr decyzji, rok przyznania oraz informacje dot. instytucji która ja 

wydała. Czy Zamawiający będzie chciał, a jeśli tak to na jakim etapie mieć wgląd do decyzji o 

przyznaniu akredytacji? 

 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy na realizację usługi może 

zwrócić się do Wykonawcy o możliwość wglądu do decyzji o przyznaniu akredytacji.             

 

 

Pytanie 2:  Drugim kryterium dodatkowo punktowanym jest wykazanie się w okresie ostatnich 3 lat 3 

usługami zgodnie z treścią zamieszczoną w zaproszeniu oraz tabelą do uzupełnienia w ramach 

formularza oferty. Czy w tym wypadku na potwierdzenie prawidłowo zrealizowanych usług 

Wykonawca ma do oferty załączyć potwierdzenie ich realizacji, czy tylko wykazać same usługi? 

 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy na realizację usługi może 

zwrócić się do Wykonawcy o przesłanie potwierdzenia realizacji wykazanych w formularzu 

ofertowym usług np. protokołów odbioru czy referencji.               

 

 

  Zamawiający                       

 

 

………………………………………… 
(podpis i pieczęć Dyrektora) 
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