
	  

	  

	  

 
Odpowiedź nr 1 dot. zapytania ofertowego nr 7/SS/2015 na: 

świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego 
w dn. 27-28 kwietnia 2015 r. w Krakowie 

 
na potrzeby realizacji projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 

socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji 
społecznej" 

 
 
 
Pytanie Oferenta: 
  
moje pytanie dotyczy dwóch zapytań ofertowych 
6/SS/2015 Bydgoszcz 
7/SS/2015 Kraków 
IV Warunki udziału w postepowaniu 
  
jedno z zapytań dopuszcza wykonawcę nie posiadającego statusu fundacji, stowarzyszenia, 
spółdzielni, a drugie nie? Czy to przypadek? 
W jednym zapytaniu wymagany jest pułap 50% niepełnosprawnych osób zatrudnionych, w drugim nie 
ma o tym mowy. 
Oba zapytania dotyczą organizacji spotkania branżowego. 
  
Proszę o informację czy o udział w postepowaniu mogą się ubiegać podmioty nie działające w 
obszarze ekonomii społecznej, zarówno w jednym jak i drugim przypadku? 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Obydwa wspomniane zapytania ofertowe (nr 6/SS/2015 oraz 7/SS/2015) dotyczą usługi hotelarsko-
restauracyjnej odnoszącej się do spotkania branżowego – są to dwa odrębne, różne merytorycznie 
spotkania branżowe dla dwóch odrębnych grup uczestników. Zakres organizacji merytorycznej 
spotkań branżowych nie leży w gestii Wykonawcy, stąd nie zawarto w zapytaniu ofertowym wyjaśnień 
i uzasadnień dotyczących specyficznych wymagań jakie mają spełnić Oferenci (zwł. dotyczy to 
zapytania ofertowego nr 7/SS/2015), które wiążą się z merytoryczną stroną jednego, jak i drugiego 
spotkania branżowego. 
 
Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki” (3.1.3.1 Podsekcja 1 – Zasada konkurencyjności) „Kryteria oceny, o 
których mowa w pkt 5 lit. b [ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny], mogą określać 
wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa 
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia 
możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej.” W związku z tym 
zastosowano w zapytaniu ofertowym nr 7/SS/2015 kryterium odnoszące się do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz dotyczące posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej. 
 
Oferenci składający oferty w odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe powinni spełniać określone w 
nim kryteria. 


