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WYJAŚNIENIE  

TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dotyczy postępowania o wartości poniżej  750 000 EURO 

w formie konkursu ofert pn.: 
 

pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia  przeciwdziałającemu stresowi  

i wypaleniu zawodowemu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Bytomiu w ramach projektu „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA – wspólny projekt 

MOPR i PUP”. 
 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 29 listopada 2020 r. wpłynął 

wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Istotnych warunków zamówienia (IWZ).  

Niniejszym Zamawiający, działając na podstawie § 3 ust. 1 oraz ust. 2  Instrukcji stanowiącej załącznik nr 10  

do Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  

w Bytomiu udziela następujących wyjaśnień IWZ, jak niżej: 
 

 

PYTANIE: 
 

Zwracam się z zapytaniem czy nasza firma spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli  wykaże w ofercie,  

że przeprowadziła w okresie ostatnich trzech lat za kwotę powyżej 10 000 zł trening dla rodziców z zakresu 

metod wychowawczych. 

W ramach treningu zrealizowana została tematyka: przeciwdziałania stresowi, umiejętność zarządzania wolnym 

czasem dziecka, komunikacja w rodzinie, uczucia, granice w relacjach rodzinnych i sposoby rozwiązywania 

konfliktów,  Współpraca,  Zasoby dziecka i rodzica. 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1: 
 

W odpowiedzi na Państwa pytanie uprzejmie informujemy, iż nie możemy oceniać czy Państwa firma spełnia  

warunki uczestnictwa w postępowaniu, przed zapoznaniem się z Państwa ofertą.  

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych Warunkach Zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną 

usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia pozwalającego jego uczestnikom/uczestniczkom nabyć 

umiejętności w zakresie przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu o wartości co najmniej  

10. 000 zł brutto. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


