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             Katowice, dnia 29.05.2020r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 19  24 

L.dz. DZP.381.027.2020.UGS 

 

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia 

poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(poniżej 750 000 euro), p.n.: "Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego” nr sprawy: 

DZP.381.027.2020.UGS 

 

I. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu, który wpłynął do Zamawiającego, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Pytanie Wykonawcy nr 1: Czy dopuszczają Państwo możliwość prowadzenia zajęć przez native  speakera? 

Jeśli tak, o czy w tym przypadku nie trzeba dokumentować  jego wykształcenia? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć przez native speakera 

pod warunkiem, że posiada doświadczenie wymagane w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) 

oraz min. wykształcenie średnie. 

 

W związku z powyższym na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, 

Zamawiający zmienia ust. 5 pkt. 1) lit. a) Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie warunku udziału                                   

w postępowaniu, w następujący sposób:  

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować zasobami kadrowymi niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia, tj. co najmniej 3 

osobami, z których każda  spełnia poniższe wymagania: 

a) ukończyła studia na kierunku Filologia angielska i  posiada co najmniej wykształcenie wyższe,                          

z tytułem magistra  Filologii angielskiej, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25 września 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 1850) w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin  artystycznych lub tylko w przypadku native speakera, tj. „osoba, która 

wychowała się w kraju, w którym obowiązującym językiem jest angielski- posiada co najmniej 

wykształcenie średnie. 
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b) posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych z języka angielskiego,                                         

tj. przeprowadziła w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. 3 szkolenia po 

min. 30 h każde lub łącznie 90 h zajęć w zakresie języka angielskiego. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o wykaz osób (przykładowy 

formularz wykazu osób do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 1D  do ogłoszenia)                               

- o których mowa  w ust. 6 pkt. 1 lit. c ogłoszenia. 

 

 

2. Pytanie Wykonawcy nr 2: W związku z chęcią wzięcia udziału w postepowaniu na ''Przeprowadzenie   

szkolenia z języka angielskiego" bardzo proszę o przedłużenie terminu, składania ofert o dwa dni tj. do dnia 

5.06.20 do godz. 14.00. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: W chwili obecnej Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania                        

i otwarcia ofert. 

 

 

II. Odpowiedź Zamawiającego jest wiążąca i należy  ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
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