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1 Usługi 
prawne 

W jakiej formie należy przedstawić rekomendacje, o 
których mowa w punkcie VII ust. 1 Zapytania 
ofertowego? Czy ma być to forma oświadczenia 
osoby fizycznej / prawnej, na rzecz której usługi były 
świadczone czy lista takich podmiotów również jest 
dopuszczalna? 

Zgodnie z pkt VIII ppkt. 2 Wymagane jest 

oświadczenie wykazane w formularzu ofertowym -  

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez 

Wykonawcę o wykazaniu się doświadczeniem w 

realizacji świadczenia z obsługi prawnej w zakresie 

indywidualnego i zbiorowego prawa pracy  dla 

podmiotu zatrudniającego powyżej 100 pracowników 

oraz doświadczenia naukowego. 

 

Zgodnie z pkt. VII – kryteria oceny ofert  

W formie oświadczenia -  autorytet Wykonawcy 

potwierdzony doświadczeniem naukowym w formie 

oświadczenia – 30pk,.t doświadczenie akademickie 25 

pkt; publikacje z zakresu prawa pracy -5 pkt 

Rekomendacje od kontrahentów  - rekomendacje z 

obsługi prawnej w zakresie indywidualnego i 

zbiorowego prawa pracy podmiotów zatrudniających 

powyżej 100 osób - 10 pkt : poniżej 3 rekomendacji – 0 

pkt; powyżej  3 rekomendacji – 10 pkt.; 

2 Usługi 
prawne 

Czy w celu uzyskania 10 pkt za przedstawienie 
rekomendacji z obsługi prawnej należy przedstawić 
co najmniej 3 rekomendacje czy więcej niż 3? 

Należy przedstawić więcej niż 3 rekomendacje 

3 Usługi 
prawne 

Czy pojęcie „doświadczenie akademickie” wskazane 
w punkcie VII ust. 1 Zapytania ofertowego obejmuje 
(i) tytuł naukowy, czy również (ii) publikacje w np. 
zeszytach naukowych / materiałach akademickich 
etc.? 

Wykazanie doświadczenia naukowego : 

(i) sam tytuł naukowy – nie  

(ii) zaproponowane w pytaniu rodzaje publikacji – tak  

 
VII. ppkt. 1 KRYTERIA OCENY OFERT: 
autorytet Wykonawcy potwierdzony 
doświadczeniem naukowym w formie 
oświadczenia – 30 pkt : doświadczenie 
akademickie 25 pkt; publikacje z zakresu prawa 
pracy -5 pkt  
 
Zatem doświadczenie może być wykazane przez 
każde ze wskazanych, jednak najwyższa punktacja 
jest za doświadczenie akademickie – 25 pkt oraz 
dodatkowo za publikacje z zakresu prawa pracy – 
5 pkt. Daje łącznie możliwość uzyskania 30 pkt.  
 

 


