
 

 

                                                                                                   Warszawa, dnia 27 marca 2020 r. 
 
 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
Znak sprawy: 21/DK/2020 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart 
podarunkowych. 

 
Pytanie 2: 
Proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej (przesłanej 
mailem) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza w postępowaniu procedowanym w trybie rozeznania rynku zarówno złożenie oferty w wersji 
elektronicznej (przesłanej mailem) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jaki złożenie skanu 
oferty podpisanej podpisem tradycyjnym. 
 
Pytanie 3: 
W pkt.2 podpunkt c (Wymagania i warunki realizacji zamówienia publicznego) pojawia się określenie Faktury VAT.  
W naszym przypadku jedynym dokumentem do sprzedaży Kart Podarunkowych jaki wystawiamy jest Nota Księgowa. 
Proszę o informację czy możemy zastąpić lub dopisać w wymaganiach i warunkach rozliczenie na podstawie Noty 
Księgowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt 2 c) Zapytania ofertowego i w pkt 4 Oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do 
zapytana ofertowego. 
 
Pytanie 4: 
Znajduje się tam (pkt.2 podpunkt c - Wymagania i warunki realizacji zamówienia publicznego) również informacja  
o płatności 14 dni. Widzę tu drobny konflikt który sądzę jest możliwy do rozwiązania. Polityka naszej formy opiera 
się głównie na przedpłacie. W ramach współpracy możemy dostarczyć karty zaraz po złożeniu zamówienia. Jednak 
dostarczone karty będą nie aktywne do momentu zaksięgowania płatności na koncie          . Proszę o informację  
czy możliwa jest odroczona aktywacja ze względu na płatność Państwa Urzędu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza odroczenie aktywacji kart podarunkowych do chwili zapłaty przez Zamawiającego. Za 
dokonanie zapłaty rozumie się obciążenie konta bakowego Zamawiającego (o czym Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę), a nie uznanie konta bakowego Wykonawcy. 
 
Pytanie 5: 
W pkt.4  (Kryteria oceny oferty). Karta Podarunkowa          standardowo ważna jest 12m-c od daty aktywacji. 
Oczywiście istnieje możliwość wydłużenia daty ważności do 36mc ale tylko w cyklach zgłoszeniowych przed upływem 
terminu ważności. Np. Robimy aktywację dziś , karty ważne są do 31.03.2021 rok, następnie otrzymujemy informację 
od Państwa na 2 tygodnie przed upływem ważności z prośba o przedłużenie terminu. Wydłużamy termin do  
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31.03. 2022 i tak aż do pełnego okresu 36mc. Proszę o informację czy taki wariant który przedstawiłem byłby dla 
Państwa zadowalający i dawałby nam dodatkowe 20pkt? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga w przypadku zadeklarowania w pozacenowym kryterium oceny ofert terminu ważności  
36 miesięcy, aby był to termin stały i obowiązujący już od dnia aktywacji kart bez konieczności dokonywania 
dodatkowych czynności przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 6: 
W pkt.6  podpunkt 3 (Miejsce i termin założenia ofert - Podpis). Oferta i oświadczenia musza być podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Czy to oznacza że osoba 
podpisująca się musi posiadać Pełnomocnictwo Zarządu? Rozumiem kwestie umowy ale czy na etapie 
postępowania również jest to wymagane czy wystarczy podpis Menadżera?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Oferta, tak jak każde zobowiązanie powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 
lub osobę upoważnioną. Na etapie realizacji zamówienia dopuszczalne są działania upoważnionych koordynatorów 
stron. 
 
Pytanie 7: 
W pkt.6 podpunkt 4 (Miejsce i termin założenia ofert - Umowa) Czy taki dokument jest już dostępny? Czy biorą 
Państwo pod uwagę przygotowaną umowę po stronie            ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Umowa zostanie sporządzona przez Zamawiającego i przedstawiona Wykonawcy. 
 
Pytanie 8: 
Załącznik nr.1. Kryterium nr. 1 – Cena. Karty Podarunkowe            są Bonami różanego przeznaczenia co powoduje 
że nie wiemy do końca jaki podatek zostanie ujęty podczas płatności. Proszę o informację jak należy uzupełnić w 
takim przypadku wartość VAT? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zastosowania podstawowej stawki VAT z zastrzeżeniem, że nie może to mieć wpływu na 
wartość bonu. Wartość bonu powinna być wartością brutto i osoba realizująca bon musi mieć możliwość zakupu 
towarów opodatkowanych różną stawką VAT aż do całkowitego wykorzystania wartości bonu 
 
Pytanie 9: 
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym przedłużenia ważności bonów/ kart do 36 m-cy. Czy dopuszczacie 
Państwo możliwość aby karty miały od razu okres ważności 36 m-cy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość aby karty miały od razu okres ważności 36 m-cy. 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, ze dokonał następującej modyfikacji: 
 

 
 

Zapytanie ofertowe pkt 1 Przedmiot zamówienia publicznego – było: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów towarowych o terminie ważności minimum 18 miesięcy od daty 
podpisanego z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru oraz o następujących nominałach: 
  

Nominał [zł] Liczba sztuk 
Ogólna wartość brutto 

[zł] 

  50,00 100 5 000,00 

100,00 305 30 500,00 

RAZEM: 405 35 500,00 
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UWAGA: Bony powinny być oznakowane w sposób umożliwiający zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub w 
sklepach odzieżowych. Zamawiający dopuszcza inny sposób ograniczenia możliwości zakupu bonów pod 
warunkiem, że ograniczenie to będzie pozwalało na zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub w sklepach 
odzieżowych. 

Zapytanie ofertowe pkt 1 Przedmiot zamówienia publicznego – jest: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów towarowych różnego przeznaczenia o terminie ważności minimum 18 
miesięcy od daty podpisanego z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru oraz o następujących nominałach: 
  

Nominał [zł] Liczba sztuk 
Ogólna wartość brutto 

[zł] 

  50,00 100 5 000,00 

100,00 305 30 500,00 

RAZEM: 405 35 500,00 

 
UWAGA: Bony powinny być oznakowane w sposób umożliwiający zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub w 
sklepach odzieżowych. Zamawiający dopuszcza inny sposób ograniczenia możliwości zakupu bonów pod 
warunkiem, że ograniczenie to będzie pozwalało na zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub w sklepach 
odzieżowych. 
 

 

Zapytanie ofertowe pkt 2. c) - Wymagania i warunki realizacji zamówienia publicznego – było: 
c) Warunki płatności: Wynagrodzenie za realizację zamówienia, Zamawiający zapłaci przelew na rachunek bankowy 

wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez wykonawcę fakturze VAT, do której Wykonawca dołączy 
oryginał podpisanego z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru. Wypłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie 14 
dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne ze 
środków europejskich z projektu 878625-2019-PL-LITERACY. 

Zapytanie ofertowe pkt 2. c) - Wymagania i warunki realizacji zamówienia publicznego – jest: 

c) Warunki płatności: Wynagrodzenie za realizację zamówienia, Zamawiający zapłaci przelew na rachunek bankowy 
wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez wykonawcę fakturze VAT lub Nocie księgowej, do której 
Wykonawca dołączy oryginał podpisanego z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru. Wypłata wynagrodzenia, 
nastąpi w terminie 14 dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub Noty 
księgowej. Wynagrodzenie będzie płatne ze środków europejskich z projektu 878625-2019-PL-LITERACY. 

 
 
 

Zapytanie ofertowe pkt 6. 7)  Miejsce i termin złożenia ofert – było: 

Ofertę można złożyć: 
a) osobiście w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,  

pok. nr 215, 
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres,  
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  i.kozos@stat.gov.pl 

 
Zapytanie ofertowe pkt 6. 7)  Miejsce i termin złożenia ofert – jest: 

Ofertę można złożyć: 
a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa,  

al. Niepodległości 208, 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  i.kozos@stat.gov.pl 

 
 

 

mailto:i.kozos@stat.gov.pl
mailto:i.kozos@stat.gov.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta - pkt 1) – było: 
1) Akceptuję wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: zobowiązuje się dostarczyć  bony 

towarowe/kupony podarunkowe/karty podarunkowe o terminie ważności minimum 18 miesięcy od daty 
podpisanego przez strony z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru oraz o następujących nominałach: 

Nominał [zł] Liczba sztuk 

  50,00 100 

100,00 305 

RAZEM: 405 

Bony będą oznakowane w sposób umożliwiający zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub  
w sklepach odzieżowych. Akceptuję fakt, iż Zamawiający dopuszcza inny sposób ograniczenia możliwości zakupu 
bonów pod warunkiem, że ograniczenie to będzie pozwalało na zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub w 
sklepach odzieżowych.   

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta - pkt 1) – jest: 
1) Akceptuję wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: zobowiązuje się dostarczyć  bony 

towarowe/kupony podarunkowe/karty podarunkowe różnego przeznaczenia o terminie ważności minimum 18 
miesięcy od daty podpisanego przez strony z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru oraz o następujących 
nominałach: 

Nominał [zł] Liczba sztuk 

  50,00 100 

100,00 305 

RAZEM: 405 

Bony będą oznakowane w sposób umożliwiający zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub  
w sklepach odzieżowych. Akceptuję fakt, iż Zamawiający dopuszcza inny sposób ograniczenia możliwości zakupu 
bonów pod warunkiem, że ograniczenie to będzie pozwalało na zakup asortymentu z grupy RTV-AGD i/lub w 
sklepach odzieżowych.   

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta - pkt 4) – było: 
4) Termin płatności: Wynagrodzenie za realizację zamówienia, Zamawiający zapłaci przelew na rachunek bankowy 

wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez wykonawcę fakturze VAT, do której Wykonawca dołączy 
oryginał podpisanego z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru. Wypłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie 
14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne 
ze środków europejskich z projektu 878625-2019-PL-LITERACY. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta - pkt 4) – było: 
4) Termin płatności: Wynagrodzenie za realizację zamówienia, Zamawiający zapłaci przelew na rachunek bankowy 

wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez wykonawcę fakturze VAT lub Nocie księgowej, do której 
Wykonawca dołączy oryginał podpisanego z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru. Wypłata wynagrodzenia, 
nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub Noty 
księgowej. Wynagrodzenie będzie płatne ze środków europejskich z projektu 878625-2019-PL-LITERACY. 

 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 30.03.2020 r. godz. 10:00  

 
na dzień: 06.04.2020 r. godz. 10:00 

 
 
 
 

Małgorzata Sołtyszewska 
Dyrektor Departamentu 

Administracyjno-Budżetowego 


