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WNIOSEK O ZMIANĘ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOTYCZY: postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro na zadanie pn.: "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Stanisławów"

TREŚĆ WNIOSKU:

zmiana treści powyższego zapytania, w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Stan obecny:

3) Warunku udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert
wykażą, że spełniają warunki:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 3 wykonanymi zleceniami dotyczącymi

opracowania Gminnych lub Lokalnych programów rewitalizacji dlajst oraz 2 programami lub

planami strategicznymi w tym przynajmniej jedna Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia wraz z załączeniem

dowodów.

Stan proponowany:

3) Warunku udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert

wykażą, że spełniają warunki:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 3 wykonanymi

lub będącymi w trakcie wykonywania zleceniami dotyczącymi opracowania
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Gminnych lub Lokalnych programów rewitalizacji dla jst oraz 2 programami lub

planami strategicznymi polegającymi na opracowaniu programu rewitalizacji lub

innego dokumentu strategicznego dla innych j.s.t., którego ścieżka opracowania i

przyjęcia jest tożsama (tj. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych, zatwierdzenie dokumentu

przez Instytucję Zarządzającą/Wdrażającą np. Strategia Rozwoju Gminy, Plan

Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Ochrony Środowiska, Plan zaopatrzenia w

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Plan mobilności miejskiej), - zgodnie

z załącznikiem do niniejszego zaproszenia wraz z załączeniem dowodów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu tj. podtrzymuje zapisy

zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym znak: RIiOŚ.271O.11.20 16 zamieszczonym

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Stanisławowie w dniu 27.06.2016 r.
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