
 
 

 

  

Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego i polonistyk 

zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, 

Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka 

polskiego i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), 

Mołdawii, Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018.  

 

Pytanie nr 1:  

„W związku z ogłoszonym przez Państwa zamówieniem pod nazwą „Zorganizowanie 

i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego 

i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, 

Rumunii, Portugalii i Maroka – Kursu Romańskiego 2018” (Znak zamówienia: 1/usł./2017) zwracam 

się do Państwa z prośbą o informację na temat dokumentu, który ma być potwierdzeniem umocowania 

osoby podpisującej ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

Od kilku lat byłam upoważniona przez Rektora (…) do składania ofert we wszelkich konkursach dla 

MNiSW oraz BUWiWM – ………………….. 

 

Uprzejmie proszę o informację, czy takie pełnomocnictwo będzie przez Państwa uznawane na 

potrzeby aktualnej Oferty dot. Kursu Romańskiego 2018 – oczywiście zmodyfikowane w treści do 

złożenia oferty w formie papierowej. 

Ewentualna umowa na wykonanie zamówienia będzie oczywiście podpisana przez Władze (…).” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza, aby ofertę oraz oświadczenia podpisała osoba upoważniona do 

reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  

Pełnomocnictwo powinno wskazywać konkretnie, którego postępowania dotyczy i określać jakie 

czynności mogą być podjęte przez pełnomocnika (złożenie oferty na piśmie). Pełnomocnictwo musi 

być podpisane przez umocowane do reprezentowania Wykonawcy osoby.  

 

 



Pytanie nr 2:  

„Uprzejmie proszę o informację, jak dużej grupy studentów dotyczy Państwa oferta zamieszczona na 

stronie Narodowej Agencji” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Przedmiotem zamówienia  jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka i kultury polskiej dla 

35 studentów lektoratów języka polskiego i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich 

z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, Rumunii, Portugalii i Maroka. 

 

Pytanie nr 3: 

„Na kiedy jest wyznaczony termin realizacji zamówienia, bo w przesłanym ogłoszeniu widnieje: 

" Termin realizacji zamówienia: 5-25 lutego 2017 r.", a ten termin już za nami” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu Romańskiego 2018 w terminie od 5 do 25 

lutego 2018 r. i przeprowadzenia ankiet badających potrzeby uczestników kursu zgodnie 

z harmonogramem opisanym w § 4 Umowy 

 

Pytanie nr 4: 

„W treści zamówienia, jeśli dobrze rozumiem, podano datę kursu 5-25 lutego 2017. Rozumiem, że 

chodzi o luty 2018?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Tak 

 

Pytanie nr 5: 

„Nie mogę znaleźć załącznika 1 (w którym byłyby podane szczegóły co do oczekiwanej liczby godzin 

i planowanej liczby studentów) oraz załącznika nr 2.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Załączniki są w Ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na BIP NAWA w zakładce Zamówienia 

publiczne/podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych/ (Zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursu języka i kultury polskiej dla studentów lektoratów języka polskiego i polonistyk zagranicznych 

ośrodków akademickich z Włoch, Hiszpanii, Belgii (Walonii), Mołdawii, Rumunii, Portugalii i 

Maroka – Kursu Romańskiego (wersja w formacie pdf). 

 

Pytanie nr 6: 

„Mam kłopot z przedstawieniem referencji. Prowadziliśmy liczne kursy dla studentów (…), słuchaczy 

prywatnych, szkoły letnie (w tym także na zamówienie Ministerstwa), ale jedyna ewaluacja jaką 

mamy to ankiety, które przeprowadzamy wśród słuchaczy (opracowane i skomentowane)”. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

W celu potwierdzenia posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia, do wykazu wykonanych usług 

należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty (np. badanie ewaluacyjne, potwierdzenia 

należytego wykonania umowy, zaakceptowane raporty z rozliczenia dotacji) wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane – np. podmiot kupujący usługi, podmiot zlecający.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów dowodem, o którym mowa powyżej, może być oświadczenie 

Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest podać przyczyny braku 

możliwości uzyskania poświadczenia. 

 

 



Pytanie nr 7: 

„Kto może wystawić referencje lektorom? Dziekan? Słuchacze kursu? A może na przykład szefowa 

stowarzyszenia lektorów języka polskiego jako obcego „Bristol”?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Referencje mogą być wystawione przez uczestników kursu lub inny podmiot, niebędący 

organizatorem kursu, na rzecz którego były organizowane kursy  - tj. podmiot, który był odbiorcą 

zamówienia, lub podmiot, który zlecił zamówienie. Zamawiający dopuszcza również  

ocenę wystawioną przez inne podmioty, które były zaangażowane w kurs i mogą obiektywnie ocenić 

lektora, a także oświadczenie wystawione przez jednostkę, w której posiadaniu znajdują się ankiety 

oceny lektora, z zastrzeżeniem, że pozytywna ocena lektora znajduje się w części opisowej. W 

przypadku ankiet, z których treści nie wynika wprost, którego lektora dotyczą, składający 

oświadczenie powinien wyraźnie powiązać zawartość ankiety z konkretnym lektorem. W ww. 

przypadku, do potwierdzenia oświadczenia, Zamawiający nie wymaga załączenia ankiet oceny lektora 

(punkty kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy). Złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

Pytanie nr 8: 

„Jaki podmiot ma wystawić referencje dla usług zorganizowanych w ostatnich 3 latach, których 

zamawiającym było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z BUWiWM? Czy NAWA 

może takie referencje wystawić?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.  

 

Pytanie nr 9: 

„Czy jako odpis z właściwego rejestru składany w celu potwierdzenia umocowania osoby 

podpisującej ofertę do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu Wykonawcy można przedłożyć ustawę 

o nadaniu nazwy publicznej uczelni wyższej oraz akt stwierdzający wybór na rektora?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Tak. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i ofert nie ulega przedłużeniu.   

 


