
 

 

 
Warszawa, dnia 13 lipca 2021 r. 

 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  32/BK/2021 z dnia 08.07.2021 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. 
 
Pytanie 1: 
W związku z intensywnym rozwojem naszych trenerów w obszarze szkoleń oraz warsztatów stacjonarnych a 
następnie live online, niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić doświadczenia w ostatnich 3 latach z 50 wywiadów 
dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze, co uniemożliwia nam 
złożenie oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie ilości wymaganych do 
wykazania wywiadów dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze. 

 
 
 

 
Zamawiający informuje, ze dokonał następującej modyfikacji: 
 

 
 

Zapytanie ofertowe pkt II. 3. Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 2)– było: 

2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w trzech ostatnich latach, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, przeprowadzili łącznie co najmniej 50 wywiadów 
dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze (Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego – Wykaz wykonanych usług).  

Zapytanie ofertowe pkt II. 3. Warunki udziału w postępowaniu, ppkt 2)– jest: 

2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w trzech ostatnich latach, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, przeprowadzili łącznie co najmniej 25 wywiadów 
dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze (Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego – Wykaz wykonanych usług).  

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 2,  
Warunki udziału w postępowaniu ppkt b) – było: 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ostatnich trzech latach przeprowadził łącznie co najmniej 50 
wywiadów dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze. W celu 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty wykaz wywiadów.  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 2,  
Warunki udziału w postępowaniu ppkt b) – było: 



 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ostatnich trzech latach przeprowadził łącznie co najmniej 50 
wywiadów dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze. W celu 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty wykaz wywiadów.  

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy - pkt 11 – było: 
11. Wykonałem w trzech ostatnich latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, łącznie 

co najmniej 50 wywiadów dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze 
(na potwierdzenie wykonania warunku udziału załączam załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz 
wykonanych usług).  

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy - pkt 11 – jest: 
11. Wykonałem w trzech ostatnich latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, łącznie 

co najmniej 25 wywiadów dotyczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze 
(na potwierdzenie wykonania warunku udziału załączam załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz 
wykonanych usług).  

 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 15.07.2021 r. godz. 14:00  

 
na dzień: 20.07.2021 r. godz. 14:00 

 
 
 
 
 
             Józef Duchniewicz  

               Zastępca Dyrektora Departamentu 
                               Administracyjno-Budżetowego 
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