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W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Zimowego 2019 (znak 

zamówienia 22/usł./2018) 

 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 

Kursu Zimowego 2019. Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 6: 

„W związku z tym, że przez ostatnie 4 lata (…) borykała się z problemem braków kadrowych, które już 

zostały przezwyciężone, niestety nie możemy spełnić warunku trzeciego: "posiadanie niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego". Ostatni intensywny kurs letni spełniający 

warunki odbył się w 2015 roku, dlatego możemy w doświadczeniu wykazać nie trzy, a jeden kurs 

spełniający podane warunki. Zwracamy się więc z prośbą o obniżenie liczby wymaganych kursów z 3 

do 1. Złożenie wniosku i ewentualne pozytywne rozstrzygnięcie konkursu byłoby dla nas ogromną 

szansą, pozwalającą na dalszy rozwój naszej cieszącej się renomą Szkoły. Jednocześnie prosimy o 

wydłużenie terminu składania ofert do 10 grudnia 2018 r. (…)”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w pytaniu. Zapis Rozdziału VI ust. 2 pkt 3 (dot.  

warunku udziału w zamówieniu odnośnie posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

potencjału technicznego) otrzymuje treść: 

„posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego – Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie kursów, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden intensywny kurs języka polskiego jako obcego dla co 

najmniej 25 studentów-obcokrajowców (każdy z kursów trwający min. trzy tygodnie i obejmujący 

min. 60 godzin lekcyjnych) z elementami wiedzy o Polsce (jej kulturze i historii) wraz z zapewnieniem 

wyżywienia i zakwaterowania. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu. Oferty należy składać 

do dnia 10 rudnia 2018 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 

12:15.  


