
 

Iława, 31.10.2014 

Znak postępowania: PCRE.271.8.14 

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI  SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Realizacja cyklu 

doskonalenia w różnych formach nauczycieli i dyrektorów 47 szkół i przedszkoli w 

powiecie iławskim oraz przeprowadzenie spotkań ze specjalistami/ekspertami 

zewnętrznymi udzielającymi wsparcia w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej” – 

kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartości szacunkowej zamówienia nie 

przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie  działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z 

późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Realizacja cyklu 

doskonalenia w różnych formach nauczycieli i dyrektorów 47 szkół i przedszkoli w 

powiecie iławskim oraz przeprowadzenie spotkań ze specjalistami/ekspertami 

zewnętrznymi udzielającymi wsparcia w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej” – 

kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim” 

Zakres modyfikacji jest następujący:  

 

§ XIV  ust. 4 jest: 

 

W Kryterium doświadczenie Wykonawcy oceniane będzie doświadczenie w 

świadczeniu usług edukacyjnych lub szkoleniowych (w latach)  w okresie 

poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których odbiorcami ostatecznymi 

były osoby dorosłe. Punktacje będzie się odbywać na podstawie  deklaracji zawartej w 

oświadczeniu Wykonawcy – (załącznik nr 2 do SIWZ, wzór nr 5).   

 

1) Ocena punktowa: 0-30 pkt. 

2) Ocena punktowa dla kryterium doświadczenie Wykonawcy zostanie w 

następujący sposób: 

 

Punktacja 0-30 pkt.:  

 do 1 roku doświadczenia w ww. usługach to 1 pkt., 

 Powyżej 1 roku, mniej niż 2 lat doświadczenia w ww. usługach to 5 pkt., 

 Powyżej 2 lat, mniej niż 4  lata doświadczenia w ww. usługach to 10 pkt., 

 Powyżej 4 lat, mniej niż 6 lat doświadczenia w ww. usługach to 15 pkt., 

 Powyżej 6 lat, mniej niż 8 lat doświadczenia w ww. usługach to 20 pkt., 



 

 Powyżej 8 lat, mniej niż 10 lat doświadczenia w ww. usługach to 25 pkt., 

 10 lat i więcej doświadczenia w ww. usługach to 30 pkt. 

 

§ XIV  ust. 4 powinno być: 

 

W Kryterium doświadczenie Wykonawcy oceniane będzie doświadczenie w 

świadczeniu usług edukacyjnych lub szkoleniowych (w latach)  w okresie 

poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których odbiorcami ostatecznymi 

były osoby dorosłe. Punktacje będzie się odbywać na podstawie  deklaracji zawartej 

w oświadczeniu Wykonawcy – (załącznik nr 2 do SIWZ, wzór nr 5).   

 

1) Ocena punktowa: 0-30 pkt. 

2) Ocena punktowa dla kryterium doświadczenie Wykonawcy zostanie w 

następujący sposób: 

  

Punktacja 0-30 pkt.:  

– do 1 roku doświadczenia w ww. usługach to 1 pkt., 

– 1 rok, mniej niż 2 lata doświadczenia w ww. usługach to 5 pkt., 

– 2 lata, mniej niż 4  lata doświadczenia w ww. usługach to 10 pkt., 

– 4 lata, mniej niż 6 lat doświadczenia w ww. usługach to 15 pkt., 

– 6 lat, mniej niż 8 lat doświadczenia w ww. usługach to 20 pkt., 

– 8 lat, mniej niż 10 lat doświadczenia w ww. usługach to 25 pkt., 

– 10 lat i więcej doświadczenia w ww. usługach to 30 pkt. 
 

 

 W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. 
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