
 
 

 

 

  

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 03/02/02.03.03.POIR/2018 z dn. 18.07.2018r.  dotyczącego 

organizacji udziału WKB w targach BYGG Goeteborg, Malmo dla firm należących do 

Wschodniego Klastra Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW 

YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”  o numerze POIR.02.03.03-

20-0001/16  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

 

Pytanie 1. W części V zapytania podany jest warunek wykazania się doświadczenia poprzez 

„należyte wykonanie usługi polegającej na transporcie dla min. 3 rożnych podmiotów 

wielkogabarytowych towarów tj. o wadze pow. 10 ton każdy”. Z takiego zapisu wynika, że do 

zdefiniowania ładunku wielkogabarytowego brane jest pod uwagę tylko kryterium wagowe,  

a nie rozmiarowe. Proszę o informację czy tak faktycznie jest?  

 

Zamawiający jako określenie towaru wielkogabarytowego posłużył się jedynie kryterium wagowym 

pow. 10 ton, jednak zasadne jest jego rozszerzenie również o rozmiar, dlatego też w ramach 

doświadczenia wykonawcy brane będą wiedza i doświadczenie: 

 

„ 1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż    

       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.  

       Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element  

        formularza oferty. 

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykażą:  

 

CZĘŚĆ I 

należyte wykonanie usługi polegającej na wynajmie powierzchni targowej dla min. 3 różnych 

podmiotów. W ramach wykazanych usług Wykonawca odpowiadał co najmniej za rezerwację 

powierzchni targowej, o wielkości co najmniej 40m2. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na 

podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty, a Wykonawca dodatkowo do oferty 

dołączy referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia.  

 

CZĘŚĆ II 

należyte wykonanie min. 3 usług, w których Wykonawca odpowiadał co najmniej za zapewnienie 

uczestnikom noclegu, transportu i ubezpieczenia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na 

podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty, a Wykonawca dodatkowo do oferty 

dołączy referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia.  

 

CZĘŚĆ III 

należyte wykonanie usługi polegającej na transporcie wielkogabarytowych towarów tj. o wadze pow. 

10 ton i rozmiarze co najmniej 3,4m x 5m oraz wys. 3m. Spełnienie warunku weryfikowane będzie 

na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty, a Wykonawca dodatkowo do 

oferty dołączy referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia.  


