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Szczawno- Zdrój, dn. 10.06.2013r. 
 

 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
Usługa przeprowadzenia szkoleń  w ramach Projektu pn. „Wykwalifikowane 

kadry medyczne Dolnego Śląska” 
(1) 

 
 

wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących 
odpowiedzi: 

 
 

1. „1) Czy 1 trener może prowadzić 2 szkolenia? 
2) Czy musi być trener w zastępstwie – pkt 5.3 pkt 5 SIWZ? 
3) Czy materiały szkoleniowe muszą być w kolorze czy czarno-białe, bindowane – 
(chodzi o przyszłe koszty)? 
4) Czy szkolenia trenerów np. z ostatnich 5 lat będą uwzględniane? 
5) Czy szkolenia trenerów musiały być przeprowadzane dla białego personelu, czy 
dla innych grup zawodowych?” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Adn. 1: Tak. 
Adn. 2: Nie. 
Adn. 3: Zamawiający za wystarczające uzna materiały czarno- białe bindowane. 
Adn. 4: Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający może 
żądać wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. Stąd też Zamawiający będzie uwzględniał 
podczas oceny ofert przetargowych doświadczenie Wykonawcy z ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert. 
Adn. 5: Zamawiający uzna również Szkolenia dla innych grup zawodowych (nie tylko dla 
białego personelu). 
 


