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Projekt „Turystyczna promocja regionu świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
 
dotyczące Konkursu na opracowanie projektu stoiska targowego 
oraz „Czarującej kapsuły” 
(mobilnej platformy prezentacyjnej z kinem 5D) 
dla województwa świętokrzyskiego 

ogłoszonego w dniu 7 maja 2011 roku 

Zamawiający zamieszcza poniżej zapytania dotyczące ogłoszonego konkursu, jakie wpłynęły do dnia 18 maja 2011, oraz wyjaśnienia dotyczące tych zapytań.  

W nawiązaniu do treści „Regulaminu Konkursu na projekt kapsuły” zawartych w § 6 ust. 4 oraz ust. 9 pkt. 1 zwracam się  z zapytaniem czy dla spełnienia warunków Konkursu wymienionych w art. 24 PZP wystarczające jest złożenie wypełnionych i podpisanych załączników nr 3 i 4 do regulaminu konkursu oraz złożenie aktualnego odpisu z KRS. 

Dla wykazania spełnienia warunków udziału w konkursie wystarczające jest złożenie wypełnionych i podpisanych dokumentów: 

	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4)

wykaz zrealizowanych projektów (załącznik nr 5) 

Nadto uczestnik winien złożyć dokumenty potwierdzające należytą realizację projektów. 

Celem wykazania spełnienia warunku doświadczenia Uczestnik składa wykaz wykonanych zamówień. Wykaz złożony i podpisany przez Uczestnika jest formą oświadczenia uznawaną przez Zamawiającego, jednak do wykazu Uczestnik obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające należytą realizację projektów. Zamawiający nie ustalił jakie dokumenty będą przez niego akceptowane, a przez to Uczestnik może złożyć każdy dokument (referencje, protokół odbioru, oświadczenia 
i zaświadczenia zamawiających), który stwierdza należytą realizację projektów objętych wykazem. 

Poza dokumentami wskazanymi wyżej uczestnik składa dokumenty wskazane w § 6 pkt. 10 ppkt. 1 i 2 regulaminu tj. odpis z właściwego rejestru (np. aktualny odpis 
z KRS).  W przypadku podmiotów występujących wspólnie konieczne jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa według wymogów zawartych w regulaminie konkursu.   

Załącznik nr 3 do regulaminu tj. wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie jest podstawowym dokumentem, z którego wynika wola i zamiar udziału w konkursie wyrażona przez określony podmiot. Dokument ten nie wskazuje jednak spełnienia warunków udziału. Cel ten realizują dokumenty stanowiące załączniki nr 4 i 5 oraz dokumenty potwierdzające należytą realizację projektów.  


Na którym etapie należy złożyć załącznik nr 4 do regulaminu konkursu?

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia – uczestnik składa wraz z wnioskiem 
o dopuszczenie do udziału w konkursie tj. w pierwszym ”etapie” konkursu.  





W imieniu Zamawiającego:     

Dyrektor Biura ROTWŚ
/-/  Małgorzata Wilk - Grzywna


