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Siedlce, dnia 02.08.2013 r. 
 
272-EFS/13/115/2013 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Przygotowanie, organizacj ę i przeprowadzenie trzech wycieczek  
o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym dla Uczestnik ów projektu pn.: „Stawiam  
na siebie!” i Ich rodzin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  ogłoszonego w dniu 26 lipca 2013 r. - numer 
ogłoszenia: 298004-2013. 
 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela 
wyjaśnienia na zapytania przesłane w dniu 01 sierpnia 2013 r. dotyczące sprawy  
nr 272-EFS/13/115/13. 
 
Pytanie: 
1. Podanie szacunkowych kosztów zamówienia? 
2. Jakie należy przedłożyć dokumenty aby potwierdzić wykonanie minimum 3 wycieczek 

 w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia? 
 
Odpowied ź: 
 
Ad. 1  
Szacunkowa wartość zamówienia na: Przygotowanie, organizacj ę i przeprowadzenie 
trzech wycieczek o charakterze rekreacyjno-edukacyj nym dla Uczestników projektu 
pn.: „Stawiam na siebie!” i Ich rodzin, współfinans owanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społec znego ogłoszonego w dniu 26 
lipca 2013 r. - numer ogłoszenia: 298004-2013 została ustalona na kwotę netto 29 895,00 zł 
co stanowi równowartość 7 437,30 euro 
 
Ad. 2 
Zgodnie z pkt. 1 ppkt. 3 rozdz. VI SIWZ dla wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, określonych przez 
Zamawiającego w pkt.1 ppkt. 2 rozdz. V SIWZ, Wykonawca składa wypełniony Załącznik nr 
6 do SIWZ tj.  wykaz wykonanych usług (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;  
z podaniem przedmiotu (w tym trasa wycieczki, liczba osób biorących udział w wycieczce,  
z wyszczególnieniem liczby dzieci), terminu realizacji i podmiotów na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz dołącza dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane  
lub są wykonywane należycie.  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ) dowodami potwierdzającymi 
należyte wykonanie wykazanych w załączniku nr 6 do SIWZ usług są : 
-  poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

-  w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli  
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia.  

 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
/-/ Maria Gadomska 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
 Rodzinie w Siedlcach 

 


