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Koszalin, dnia 11 lutego 2022 r.  

 

Znak sprawy: 1/ZP/SPOŁ/2022 

 

 

Zamawiający 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

75-216 Koszalin 

ul. Przemysłowa 8 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 

2054, 2269, z 2022 r. poz. 25 (Dalej: Ustawa PZP), 

 

na: 

 

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania 

publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego  

„PROGRAM  SPOŁECZNIK  2022-2024” 

 

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00042470/01 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy PZP 

 

udostępnia treść kolejnych zapytań wykonawców do przedmiotowego postępowania wraz z 

wyjaśnieniami: 

 
Pytanie 1: 
W odniesieniu do Umowy (zał. nr 1 do SWZ): wyjaśnienie/rozwinięcie znaczenia zapisu/zadania / na  
czym by miało polegać to zaangażowanie i kto jest traktowany jako lider lokalny? 
Par 1 ust. 2 pkt 4) zaangażowanie min. 2 liderów lokalnych w realizację zadania w ramach wolontariatu, 
w zakresie min. 1080 h (min. 360 h rocznie). 
 
Odpowiedź Zamawiajacego na pytanie nr 1: 
Założeniem Zamawiającego jest, że zaangażowanych zostanie min. 20 osób, które w okresie realizacji 
zadania publicznego będą brały aktywny udział w procesie animacji. Łączna liczba przepracowanych 
godzin wyniesie 10 800 godzin (średnio 15h/m-c/osoba). Liderzy lokalni będą odpowiadać m.in. za 
pomoc w organizacji spotkań animacyjnych i dyżurów, pozyskiwanie nowych odbiorców zadań, bieżące 
komunikowanie się z lokalnymi potencjalnymi Realizatorami mikrodotacji. 
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Pytanie 2: 

W odniesieniu do SWZ i jego zapisów sekcja IV ust. 13: "Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na 
więcej niż jedną część zamówienia powinien dysponować odpowiednią liczbą personelu skierowanego 
do realizacji przedmiotowego zamówienia. Nie jest możliwe wykonywanie usługi animatora / 
animatorki przez tę samą osobę w więcej niż jednej części zamówienia." 

Pytanie: Czy jako potencjalny Wykonawca będący osobą fizyczną, mogę złożyć ofertę na 2 części, 
wskazując w jednej i drugiej tą samą osobę, tj. mnie? 
 
Odpowiedź Zamawiajacego na pytanie nr 2: 
 
Cytowany zapis SWZ „Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia 
powinien dysponować odpowiednią liczbą personelu skierowanego do realizacji przedmiotowego 
zamówienia. Nie jest możliwe wykonywanie usługi animatora / animatorki przez tę samą osobę w 
więcej niż jednej części zamówienia" oznacza, że co do zasady wykonawca (niezależnie czy jest osobą 
prawną czy fizyczną) powinien wskazać w ofercie różne osoby skierowane do pełnienia funkcji 
animatora / animatorki lokalnej dla poszczególnych części zamówienia.  
 
W sytuacji gdy wykonawca – osoba fizyczna wskaże samą siebie we więcej niż jednej części 
zamówienia, a jej oferta okaże się najkorzystniejsza dla więcej niż jednej części zamówienia – 
spowoduje to odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP jako 
oferty niezgodnej z warunkami zamówienia.  
 

 

 

 

 


