
 
Poznań, 12 listopada 2020 r. 

 
 
DRG-IV-W.433.10.2020                                               

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

/strona internetowa Zamawiającego 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:„Organizacja spotkania osób chcących realizować swój biznes w 

obszarze nowych technologii (Start-up Day). 

 
 

ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI  
DO TREŚCI SIWZ 

 
 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku 

z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1: 

„Proszę o wyjaśnienie zapisu zawartego SIWZ, brzmiącego następująco:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 

wydarzenia/imprezy związane z tematyką rozwoju i tworzenia nowych firm/startupów oraz doradztwa 

biznesowego o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda. 

Czy Wykonawca może przedstawić usługi doradztwo biznesowego jako wystarczające do spełnienia 

powyższego kryterium?” 

Odpowiedź 1: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 

wydarzenia/imprezy związane z tematyką rozwoju i tworzenia nowych firm/startupów oraz doradztwa 

biznesowego o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda. 

 



Pytanie 2: 

„Czy Wykonawca może przedstawić zarówno usługi dot. organizacji wydarzeń ujętych w powyższym 

kryterium, a także usługi doradcze, ujęte jako osobne działania?”  

Odpowiedź 2: 

Nie. Jest jeden warunek łączny, tj. „Organizacja wydarzeń oraz usługi doradcze”, nie można go rozdzielać. 

Zamawiający wymaga w SIWZ jako warunek progowy udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej przedstawienia przez Wykonawcę co najmniej 2 wydarzeń/imprez związanych 

z tematyką rozwoju i tworzenia nowych firm/startupów oraz doradztwa biznesowego o wartości co 

najmniej 25 000,00 zł brutto każda. 

W kryterium „Dodatkowe doświadczenie Wykonawcy” może on natomiast uzyskać dodatkowe punkty za 

każde ponadprogowe doświadczenie w realizacji wydarzeń/imprez związanych z tematyką rozwoju  

i tworzenia nowych firm/startupów oraz doradztwa biznesowego o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto. 

 

Pytanie 3: 

„Czy aby spełnić kryterium zdolności technicznej, wykonawca może przedstawić jedną usługę doradztwa 

biznesowego oraz jedną usługę organizacji wydarzenia?”  

Odpowiedź 3: 

Odpowiedź jak w pytaniu 1. 

 

 

 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

Dyrektor Departamentu Gospodarki 

Beata Joanna Łozińska  

 

 

 

       


