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Poznań, 14 kwietnia 2020 r. 

 

 

DRG-IV-W.433.4.2020 

                                               

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

/strona internetowa Zamawiającego 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie trzech analiz perspektywicznych rynków 

zagranicznych (w tym obligatoryjnie rynek niemiecki) w obszarze gospodarki opartej  

na wodorze, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza 

regionu,   projekt „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska” 

 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.04.2020 r.  zostało złożone pytanie do treści SIWZ dotyczącej 

ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść 

zapytania wraz z wyjaśnieniem:  

 

Pytanie: 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie trzech analiz 

perspektywicznych rynków zagranicznych, uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy spełni warunki udziału  

w postępowaniu: 

1) wykazanie 3 usług, w skład których za każdym razem wchodziła analiza rynków zagranicznych w danej 

branży, w sytuacji gdy te usługi były wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa pod kątem powadzonej 

przez niego działalności; 

2) wykazanie usługi, które wykonanie zaczęło się ponad trzy lata temu, ale która zakończyła się w ciągu 

niepełna trzech lat? 

 

Odpowiedź: 

 

1) Jeżeli Wykonawca wykaże 3 odrębne usługi, które polegały na analizie rynku zagranicznego/rynków 

zagranicznych w danej branży i były wykonywane na zlecenie przedsiębiorstwa pod kątem jego potrzeb 

wynikających z prowadzonej działalności wówczas pod tym względem oferta będzie spełniać warunki 

przetargu. Jednakże analiza rynku/handlu zagranicznego/prowadzenia działalności eksportowej/szans  

na rynkach zagranicznych dla polskich przedsiębiorców, obejmująca zasięgiem kraj lub region,  

lub dotycząca wybranej branży przemysłu musi być ważną składową usługi, a nie jej marginalnym 

tematem. 

2) Liczy się data wykonania usługi, a nie jej rozpoczęcia, więc jeżeli usługa ta została zakończona  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wówczas pod tym względem będzie ona 

spełniać warunki przetargu. 
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Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców przygotowujących ofertę. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu termin składania ofert upływa w dniu 

04.05.2020 r. o godz. 10:00, otwarcie o godz. 10:30. 

 

 

                                                                         
 

 /-/ Beata Joanna Łozińska 

                                                    Dyrektor  

                                                       Departamentu Gospodarki 
 
 
 


