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WYKONAWCY
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 2:
„W związku z planowanym wystąpieniem z ofertą na zorganizowanie Zimowego Kursu Języka
Polskiego 2019 r. jako potencjalny wykonawca zwracamy się z prośbą o zmienienie zapisu Rozdziału
VI ust. 2 pkt 3 (dot. warunku udziału w zamówieniu odnośnie posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz potencjału technicznego) na:
„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”
Prośba nasza związana jest ze specyfiką działalności (…) oraz współpracującej z nami (…). (…) nie jest
uczelnią wyższą i w związku z tym nie posiada w swoich zasobach akademików. Kursy organizowane
przez (…), w tym kursy akademickie, przygotowujące do podjęcia studiów w Polsce oraz kursy letnie,
obejmują zajęcia dydaktyczne oraz wsparcie w znalezieniu zakwaterowania w pobliżu szkoły.
Podobnie jest w przypadku (…), która nie posiada własnych akademików i jedynie wspomaga
aplikujących na kursy języka polskiego studentów w trakcie poszukiwania zakwaterowania.
Zarówno pracownicy (…) jak i (…) dobrze znają bazę noclegową Gdańska i okolic oraz regularnie
współpracują z różnego rodzaju obiektami noclegowymi, kierując tam swoich studentów. Jednym
z takich obiektów jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które posiada 45 miejsc
noclegowych oraz bufet w pięknym, odrestaurowanym budynku w samym centrum Gdańska,
w odległości 10 min jazdy tramwajem od (…) i (…). Jest to jednocześnie miejsce, które chcielibyśmy
wskazać jako możliwą lokalizację zakwaterowania dla studentów polonistyki na Kursie Zimowym.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
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).
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

