Tyczyn, 12 marca 2012 r.
Wyjaśnienia zamawiającego w związku z otrzymanymi pytaniami
Pytanie:
1. W formularzu oferty zawarta jest tabelka zawierająca 3 komórki: Zakres usługi, Cena netto,
Cena brutto; czy w kolejnych wierszach w ww. zakresie należy wymienić wszystkie
elementy, które zostały zawarte w pkt 4 zapytania – tj. Przedmiot zamówienia, czy tylko
ogólnie – to, co umieściliście Państwo w tytule zapytania?

Odpowiedź:
Ad. 1 W kolejnych komórkach tabeli zawartej w formularzu oferty (o nagłówku: Zakres
usługi, Cena netto, Cena brutto) należy wpisać: tytuł zamówienia wraz z dopiskiem „–
zgodnie z przedłożonym zapytaniem ofertowym”, cenę netto, cenę brutto.
Pytanie:
2. W oświadczeniu oferenta o spełnianiu warunków (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
pkt 2 brzmi: „Posiadam wykształcenie wyższe”. Jako firma nie posiadamy wykształcenia,
dysponujemy natomiast pracownikami, którzy je posiadają; czy w związku z tym
powinniśmy zmienić treść ww. punktu np. na 2. „Dysponuję pracownikami posiadającymi
wykształcenie wyższe”.

Odpowiedź:
Ad. 2. Jeżeli oferentem jest podmiot, który zamierza realizować zamówienie przy pomocy
swoich pracowników, to winien on wskazać przynajmniej jednego pracownika, który będzie
wykonywał zamówienie i spełnia odpowiednie wymagania (wskazane w punkcie 5 zapytania
ofertowego „Wymagania w stosunku do Wykonawcy”). Do oferty należy dołączyć
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego ww. pracownika
(lub pracowników).
Pytanie:
3. W zapisach zapytania ofertowego nie ma żadnego zapisu o potrzebie dołączania CV,
natomiast w czasie rozmowy telefonicznej z reprezentantem stowarzyszenia usłyszałam o
potrzebie dołączenia CV pracownika odpowiedzialnego za realizację ewentualnego
zamówienia. Czy faktycznie jesteśmy zobligowani do załączenia takiego CV, jeśli wg zał. nr
2 potwierdzamy posiadanie doświadczenia w zakresie objętym ofertą?

Odpowiedź:
Ad. 3 Do oferty nie należy dołączać CV.
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