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Wykonawcy biorący udział 
 w postępowaniu 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wsparcie procesu przeprowadzenia Oceny jakości 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego 

Indeksu Jakości Współpracy” 

 

 

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ  

 
Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone 

pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 
 
Pytanie 1: 
 

Czy osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (jako osobne podmioty lub  

w ramach spółki cywilnej), niezatrudniające żadnych pracowników niezależnie od formy zatrudnienia, 

które mając niezbędne kompetencje zadeklarują osobiste wykonanie Produktu 3 są dopuszczone do 

udziału w przetargu? 

 

Zamawiający w SIWZ zawarł wymaganie III.3 „Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób opracowującej/ych Produkt 

3 tj. Raport z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.”  
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W ocenie pytającego zamówienie, którego dotyczy przetarg, w tym wspomniany raport (Produktu 3) 

może wykonać jedna osoba mająca stosowne kompetencje i doświadczenie, np. socjolog prowadzący 

indywidualną działalność gospodarczą. Zatrudnianie specjalnie do tego celu nowego pracownika na 

umowę o pracę (wykonanie raportu, czyli Produktu 3, zgodnie z harmonogramem podanym przez 

Zamawiającego potrwa nie dłużej niż miesiąc) w sytuacji gdy osoba prowadząca działalność 

gospodarczą nie zatrudnia żadnych pracowników, jest w pełni kompetentna, aby zadanie to wykonać 

samodzielnie, jest nieuzasadnione merytorycznie oraz ekonomicznie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że jeżeli ofertę składa Wykonawca prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą, to może wskazać siebie jako osobę wymaganą w Rozdziale III.3 SIWZ. 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert  
nie ulegają zmianie. 
 

 

 

Dyrektor Departamentu 
Organizacyjnego i Kadr 
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