Sierpc, 23 października 2019 r.
Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego
Komunikat nr 1
do zapytania ofertowego na:
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. „Sierpc 2.0 - Rozwiązania EcoSmart z zakresu
zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców” , realizowanego w Gminie Miasto Sierpc, w terminie
od dnia 14 października 2019 r. do dnia 30 listopada 2021 r.
Zapytanie do treści:
w nawiązaniu do zapytania ofertowego Z dnia 21.10.2019r, dot Głównego Koordynatora
Projektu "Sierpc 2.0 - Rozwiązania Eco-Smart z zakresu zarządzania miastem", zwracamy się z
prośba o wyjaśnienie następujących kwestii:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali co najmniej jedną osobą
spełniającą
m.in.
wymagania
kwalifikacyjne:
"co najmniej dwa ukończone szkolenia bądź kursy związane z tematyką funduszy unijnych"
oraz "posiadanie co najmniej 1 certyfikatu z zakresu zarządzania projektami" . Pytanie: Czy
Zamawiający uzna spełnianie tych warunków przez osobę, która ukończyła studia
podyplomowe (roczne) z zakresu zarządzania projektami unijnymi? Należy podkreślić, że
tego typu studia dostarczają o wiele większą i bardziej pogłębioną wiedzę w zakresie
zarządzania projektami niż uczestnictwo w 2 szkoleniach czy też uzyskanie certyfikatu w
zakresie zarządzania projektami. W związku z powyższym, w celu uniknięcia zarzutów o
ograniczeniu konkurencyjności oraz nieadekwatnych warunkach udziału w postępowaniu,
bardzo proszę o potwierdzenie uznania spełniania tych warunków przez osobę, która
ukończyła studia podyplomowe w tym zakresie;
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali co najmniej jedną osobą
"posiadającą minimum roczne doświadczanie w pełnieniu funkcji kierownika/koordynatora
projektu współfinansowanego ze środków unijnych, związanego z branżą strategicznego
rozwoju obszaru gminy". Pytanie: Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku przez
osobę, która kierowała przez minimum rok obszarem/ branżą strategicznego rozwoju gminy?
Wnosimy o uznanie tego typu doświadczenia. Należy podkreślić, że o ile adekwatnym i
zrozumiałym jest wymóg posiadania doświadczenia w obszarze rozwoju gminy to wymóg
dodatkowo, żeby to doświadczenie wynikało z projektu współfinansowanego ze środków
unijnych, w sposób rażąco ogranicza konkurencyjność i potencjalną liczbę Wykonawców,
tym bardziej, że wymogi posiadania doświadczenia w zakresie projektów UE są w znacznym
stopniu określone w innych punktach zamówienia.
3). Dodatkowo zwracam uwagę, ze w formularzu ofertowym przygotowanym i zał. przez
Państwa nie ma miejsca na wskazanie informacji dot. kryteriów punktowych. W związku z
powyższym proszę o korektę formularza uwzględniając jednocześnie uwagi i wniosku
przekazane w poprzednich mailach.
W nawiązaniu do złożonych zapytań i wniosków proszę o udzielenie odpowiedzi max. do dnia
23.10.2019r.
4). Po uwzględnieniu zmian w zapytaniu ofertowym, dodatkowo proszę o przedłużenie
terminu składania ofert co najmniej do 30.10.2019r.

Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1). Zamawiający akceptuje takie spełnienie warunku.
Ad. 2). Zamawiający podtrzymuje warunek, tj. doświadczenie w pełnieniu określonych funkcji
przy współfinansowaniu ze środków unijnych.
Ad. 3). Zamawiający załącza poprawiony wzór formularza ofertowego.
AD. 4). Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu na składanie ofert.
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