Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 17.01.2019
na zakup usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu pn. Eksperymentalne nauczanie
kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas
ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2:
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:
Pytanie
Proszę o wyjaśnienie czy w celu udokumentowania
doświadczenia można przedstawić oświadczenie o 3
projektach realizowanych w ramach RPO WD od tego
1
samego podmiotu ? np. od jednej gminy ?

Odpowiedź
Tak.
Jednocześnie
informuję,
że
Zamawiający dokonuje zmiany ilości
projektów z 3 na 2 realizowanych w

ramach RPO WD.
W
celu
potwierdzenia
warunku
dysponowania niezbędną wiedzą i
doświadczeniem
Wykonawca
W treści zapytania ofertowego wynika, że projekty, które
zobowiązany jest do dołączenia do oferty
mają być przedmiotem rekomendacji mają być
wykazu 2 (dwóch) jednostek/ instytucji
2 finansowane zarówno ze środków EFRR jak i EFS. Niestety dla których w okresie ostatnich czterech
w ramach RPO WD 2014-2020 nie realizuje się takich
lat świadczona była usługa koordynatora
projektów. Jak rozumieć ten zapis ?
projektu dofinansowanego w ramach RPO
WD 2014-2020 współfinansowanego ze
środków EFS lub EFRR w formie
oświadczenia
Zamawiający wskazuje na konieczność posiadania 4
letniego doświadczenia w rozliczaniu projektów tj. od
stycznia 2015 r. – niestety w roku 2015 nie było
Dla udokumentowania 4 letniego okresu
rozstrzygnięć konkursów w RPO WD 2014 – 2020 w
doświadczenia w rozliczaniu projektów
związku z tym nie ma możliwości posiadania 4 letniego
należy uwzględnić konkursy realizowane
3 doświadczenia jakiego wymaga Zamawiający.
w ramach RPO WD 2007-2013 i RPO WD
Praktykowane w zamówieniach publicznych jest
2014-2020
posiadanie wymaganego doświadczenia w okresie 3 lat
poprzedzających złożenie oferty a jeżeli Wykonawca działa
krócej to w tym terminie

Proszę o wskazanie precyzyjnie o jaką dokumentację

4 chodzi w pkt. 3.3.

Zgodnie
z
umową
zawartą
z
Województwem
Dolnośląskim
reprezentowanym
przez
Instytucję
Zarządzającą RPO WD do dokumentacji
zaliczamy: listy obecności na zajęciach z
wyszczególnieniem
daty,
tematyki/
zakresu zajęć, liczby godzin realizowanych
danego dnia zajęć, dzienniki zajęć, analizy
testów wiedzy przed realizacją zajęć i po,

Proszę precyzyjnie o wskazanie o jaką obsługę finansową

5 chodzi w pkt. 3.4

dzienniki indywidualnych konsultacji,
dzienniki wycieczek, listy obecności na
wyjazdach naukowych z uwzględnieniem
daty,
tematyki/
zakresu
wyjazdu
naukowego, liczby godzin realizowanego
danego dnia, listy obecności na
szkoleniach z wyszczególnieniem daty,
tematyki/ zakresu zajęć, podmiotu
realizującego szkolenie, liczby godzin
szkolenia realizowanych danego dnia,
certyfikaty potwierdzające ukończenie
szkolenia z wykazem zrealizowanych
godzin szkoleniowych, testy wiedzy/
kompetencji realizowane na początku i po
zakończeniu
wsparcia,
deklaracje
uczestnictwa w projekcie, protokoły
odbioru i przyjęcia sprzętu na stan
placówki oraz protokoły z wykorzystania
doposażenia pracowni przedmiotowych
do prowadzenia zajęć edukacyjnych na
zajęciach, protokoły odbioru i przyjęcia
sprzętu na stan placówki oraz protokoły z
wykorzystania sprzętu TIK na zajęciach.
Realizacja
budżetu
projektu,
przygotowywanie
harmonogramów
płatności,
przygotowanie
wniosków
o płatność.

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający
przewiduje realizację obowiązku wskazanego w pkt. 11
Terminowe i właściwe realizowanie
skoro przedmiot zamówienia dot. koordynatora projektu, całości projektu Zamawiający planuje
6 a nie beneficjenta lub podmiotu realizującego
zrealizować poprzez uzyskanie uprawnień
do dostępu do wniosku w SL2014.

7 biura projektu, którą Zamawiający wskazuje w pkt. 3.12

Zgodnie z zapisami wniosku dotyczącymi
zaplecza technicznego (sprzęt, zasoby
lokalowe) które będą wykorzystywane w
ramach realizacji projektu przewidziano
zorganizowanie biura projektu. Biuro
będzie obsługiwane przez kadrę
projektową, będzie czynne w godzinach
adekwatnie do specyfiki Grupy Docelowej.

W pkt. 3.13 Zamawiający wymaga od Wykonawcy
przeprowadzenia procedury zamówień publicznych.
8 Niestety Wykonawca nie może takiego zamówienia
przeprowadzić. Może jedynie asystować Zamawiającemu
w takim postępowaniu.

Zapisy tego punktu odnoszą się do
przygotowania dokumentacji niezbędnej
do przeprowadzenia procedury zamówień
publicznych w szczególności opisu
przedmiotu zamówienia.

Proszę o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza Organizacja

Proszę o wyjaśnienie co oznacza wymóg wskazany w pkt.
21 tj. zatrudnienie asystenta koordynatora ? Czy jeżeli
Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia
Wykonawca posiada personel do realizacji projektu to
asystenta koordynatora projektu
9 będzie miał obowiązek dodatkowego zatrudnienia ?
wskazanego imiennie we wniosku o
dofinansowanie (pracownik ZSP).
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób i komu Wykonawca
(nie będąc beneficjentem) ma zapewnić uprawnienia
10 dostępu do wniosku w SL2014 przedstawicielowi
Zamawiającego ? To jedynie beneficjent posiada takie
uprawnienia.

Beneficjent wystąpi o uprawnienia
dostępu do wniosku w SL2014.

Jeżeli beneficjent zamierza kwalifikować wydatki w ramach
Ostatnia transza wynagrodzenia w
projektu to czego ma dotyczyć ostatnia transza
wysokości 20% zostanie zapłacona po
11 wynagrodzenia w wysokości 20%, która ma być płatna po
rozliczeniu projektu. Uprzejmie informujemy, że w naszej zakończeniu projektu przed złożeniem
końcowego wniosku o płatność.
opinii succes fee nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
W treści umowy, która dot. płatności Zamawiający
posługuje się zamiennie definicja IZ i IP RPO WD
12 uzależniając wypłatę 20% od decyzji tych podmiotów.
Proszę o precyzyjne wskazanie o jaką decyzję chodzi.

Wykreśla się w istotnych warunkach
umowy w §3 ust. 3.

