
 
miejscowość  Kraków, dnia 14.03.2018 r. 

Zamawiający 
Województwo Małopolskie 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Lubelska 23 
30-003 Kraków 
(nazwa i adres Zamawiającego) 

Wykonawcy uczestniczący  
                                                             w postępowaniu nr 529989-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę oceny testów 
uzdolnień uczniów z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK w ramach 
projektu Małopolskie Talenty (znak sprawy: MT/ZP/271/4/2018) w trybie przetargu nieograniczonego 
 
 
 

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie nr 1: 
W związku z ogłoszonym przez Państwa zamówieniem na Usługę oceny testów uzdolnień 
uczniów z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK w ramach projektu 
Małopolskie Talenty, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z zapytaniem czy w 
przedmiotowym postępowaniu (MT/ZP/271/4/2018) Wykonawca dopuszcza wykształcenie 
podyplomowe, które nadaje kwalifikacje zgodnie z zakresem ocenianych testów? Czy wręcz 
przeciwnie- bezwzględnie musi to być wykształcenie wyższe magisterskie np. z zakresu 
informatyki w przypadku oceny testów z informatyki? 
 
 
Wyjaśnienie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza dodatkowo wykształcenie licencjackie lub podyplomowe - adekwatnie 
do zakresu ocenianych testów. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Zamawiający 

wprowadza zmianę w treści warunku udziału w  postępowaniu oraz w załączniku nr 6 do SIWZ– 
zmiana nr 1. 

 

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu 
następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1) Istniejący zapis Rozdział 4 
4.2.3.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował: 
kadrą do oceny testów w ilości: po jednej osobie do testów z przedsiębiorczości i z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, po dwie osoby do testów z zakresu języka obcego(język 
angielski) i z zakresu matematyki. 
Każda z tych osób musi spełniać następujące wymagania łącznie: 
 



 wykształcenie wyższe magisterskie z kwalifikacjami pedagogicznymi - adekwatnie do zakresu 
ocenianych testów, tj: język obcy ( język angielski) / matematyka/ przedsiębiorczość lub WOS 
/  informatyka; 

 min. 5- letnie doświadczenie w pracy w dowolnym typie szkoły dla dzieci i młodzieży; 
 zatrudnienie w dowolnym typie szkoły dla dzieci i młodzieży, w powiatach innych niż powiaty, 

w których zostały przeprowadzone testy (tj innych niż: brzeski, gorlicki, Kraków, limanowski 
Nowy Sącz, nowosądecki, tatrzański ) 
 
Zastępuje się następującym: 

4.2.3.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował: 
kadrą do oceny testów w ilości: po jednej osobie do testów z przedsiębiorczości i z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, po dwie osoby do testów z zakresu języka 
obcego(język angielski) i z zakresu matematyki. 
Każda z tych osób musi spełniać następujące wymagania łącznie: 
 

 wykształcenie licencjackie z kwalifikacjami pedagogicznymi lub wyższe magisterskie  
z kwalifikacjami pedagogicznymi lub podyplomowe z kwalifikacjami pedagogicznymi - 
adekwatnie do zakresu ocenianych testów, tj: język obcy  
( język angielski) / matematyka/ przedsiębiorczość lub WOS /  informatyka; 

 min. 5- letnie doświadczenie w pracy w dowolnym typie szkoły dla dzieci i młodzieży; 
 zatrudnienie w dowolnym typie szkoły dla dzieci i młodzieży, w powiatach innych niż 

powiaty, w których zostały przeprowadzone testy (tj innych niż: brzeski, gorlicki, Kraków, 

limanowski Nowy Sącz, nowosądecki, tatrzański ) 
 

2) Rozdział 7 pkt 7.17 lit. c) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
"Nie otwierać przed dniem 23.03.2018 r. do godz. 12.00”. 
 

3) Rozdział 8 pkt 8.1 IWZ otrzymuje brzmienie: 
8.1.  „Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć  

w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 11.30. w siedzibie Małopolskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23, pok. 104 (Samodzielne 
.Stanowisko ds. zam. publ.). Godziny pracy – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”. 

  
4) Rozdział 8 pkt 8.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

8.2. „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2018 r. o godz. 12.00. w siedzibie 
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków, ul. Lubelska, pok. 104”. 

 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone 
terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian. 
 

 

 
 


