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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przeprowadzenie 

badania i opracowanie raportu pn. Ewaluacja ex-ante projektu Programu 

Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 

2030” 

W związku z wpłynięciem pytań do Zamawiającego w dniu 21.01.2022 r. dotyczących 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przeprowadzenie badania  

i opracowanie raportu pn. Ewaluacja ex-ante projektu Programu Strategicznego 

Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030” poniżej 

przedstawione zostały odpowiedzi: 

1. Czy sporządzić wykaz prac realizowanych przez kierownika zespołu na 

własnym wzorze? 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia do składania ofert – Warunki udziału  

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,  

w punkcie 1. Wiedza i doświadczenie zapisano, że Zamawiający dokona oceny 

spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego warunku na postawie analizy 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających wykonanie 

przynajmniej dwóch usług (rodzaj usług: przeprowadzenia badań dotyczących 

analizy społeczno-gospodarczej o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i/lub 

krajowym, których wartość wyniosła nie mniej niż 30 000,00 zł brutto każda (przez 

wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość honorarium uzyskanego przez 

Wykonawcę za wykonanie tej usługi) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert.  

Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na 

celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma 

jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. 

  



 

2. Czy dołączyć dyplom doktora? 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia do składania ofert – Warunki udziału  

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,  

w punkcie 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia zapisano, że Zamawiający 

dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego warunku na podstawie 

analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń potwierdzających, że w skład osób 

zdolnych do realizacji badania jest minimum jeden ekspert posiadający tytuł doktora, 

który był kierownikiem zespołu realizującym badanie, tj. kierował minimum dwoma 

badaniami dotyczącymi analizy sytuacji społeczno-gospodarczej o zasięgu 

regionalnym, ponadregionalnym i/ lub krajowym. 

Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń mających na celu 

potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, 

iż wykonawca ten warunek spełnia. 

Zamawiający nie dopuszcza by w minimalny skład zespołu wchodziły osoby, które 

nie spełniają żadnych z wyżej wymienionych warunków. Dopuszcza się uczestnictwo 

dodatkowych osób w realizację badania oprócz minimum wskazanego przez 

Zamawiającego. 


