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 REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

  TEL.32 235 64 24 

Pilchowice, dnia 15.01.2021 r.  

Znak sprawy: IZP.271.1.2021  

Odpowiedzi na zapytania do zapytania ofertowego dla zadania:  

"Doradztwo w zakresie zamówień publicznych" 

w związku ze złożonym zapytaniem do treści zapytania ofertowego, w imieniu Zamawiającego 

udzielam następujących odpowiedzi:  

Pytanie nr 1:  

„Czy mogą Państwo podać przybliżoną ilość postępowań jaka będzie objęta umową o zamówienie 

publiczne na Doradztwo w zakresie zamówień publicznych.”  

Odpowiedź do pytania nr 1:  

Pod adresem   

https://bip.pilchowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8147:plan-postpowa-o-

udzielenie-zamowie-dla-gminy-pilchowice na-rok-2021&catid=312:plany-postpowa&Itemid - =290  

udostępniony został plan zamówień publicznych Gminy Pilchowice, zgodnie z którym Zamawiający 

planuje udzielać zamówień. 

Pytanie nr 2:  

„Jak należy rozumieć wymóg wskazany w pkt 5.2. Zapytania ofertowego w zakresie posiadania 

zrealizowanego co najmniej jednego szkolenia (min. 6 godzin) z zakresu Prawa zamówień 

publicznych. Czy warunek oznacza, że wykonawca musiał być organizatorem takiego szkolenia, czy 

mógł być jego uczestnikiem?”  

Odpowiedź do pytania nr 2:  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był organizatorem / wykładowcą szkolenia dotyczącego 

zakresu Prawa Zamówień Publicznych  z dnia 11 września 2019 r. 

Pytanie nr 3:  

„Ile zaplanowanych jest do opiniowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?”  

Odpowiedź do pytania nr 3:  

Pod adresem   

https://bip.pilchowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8147:plan-postpowa-o-

udzielenie-zamowie-dla-gminy-pilchowice na-rok-2021&catid=312:plany-postpowa&Itemid - =290  

udostępniony został plan zamówień publicznych Gminy Pilchowice, zgodnie z którym Zamawiający 

planuje udzielać zamówień 

Pytanie nr 4:  

„Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "merytorycznej obsługi odwołań składanych przez 

oferentów", o której mowa w pkt 3.3.8 Zapytania ofertowego.”  

Odpowiedź do pytania nr 4:  

Zamawiający oczekuje reprezentowania Zamawiającego przed odpowiednimi Instytucjami  

w przypadku odwołań składanych przez oferentów. 
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Pytanie nr 5:  

„Czy warunek udziału w postępowaniu: W ramach zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca 

musi wykazać posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego w obszarze świadczonego 

doradztwa w zakresie zamówień publicznych oraz zrealizowanym co najmniej jednym szkoleniem 

(minimum 6 godz.) z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. dotyczy 

doświadczenia firmy czy osób zatrudnionych w firmie? Tzn. jeżeli startujemy jako firma to mamy 

wykazać się doświadczeniem firmy czy może przedstawić osobę, która posiada wyżej wskazane 

doświadczenie?”  

Odpowiedź do pytania nr 5:  

Zamawiający wymaga, aby osoba do reprezentacji Wykonawcy posiadała doświadczenie, określone  

w dziale 5 ust. 2 zapytania ofertowego. 

 

Arkadiusz Gawłowski 

 

Kierownik Referatu Inwestycji 

i Zamówień Publicznych 


