
 

 

 
Warszawa, dnia 14 lipca 2021 r. 

 
 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  29/DB/2021 z dnia 08.07.2021 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Głównego 
Urzędu Statystycznego. 
 
Pytanie 2: 
Mamy jeszcze pytanie odnośnie trybu postępowania, czy jest on prowadzony w trybie zapytania ofertowego jak jest 
zapisane w dokumencie, czy trybie rozeznania rynku jak opisała Pań w poprzednim mailu? Czy po złożeniu ofert 
zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta oraz podpisana umowa do 31.12.2021 r. ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Postępowanie nr 29/DB/2021 prowadzone jest w trybie rozeznania rynku. W przedmiotowym postępowaniu 
Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszelkie wymogi formalne oraz otrzyma najwyższą ilość punktów  
w kryterium oceny ofert 100% cena. Zamawiający wyjaśnia, że z Wykonawcą który otrzyma najwyższą ilość punktów 
zostanie podpisana umowa z terminem realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. lub do 
wykorzystania kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 

 
Pytanie 3: 
W nawiązaniu do ogłoszonego ww zapytania ofertowego, zwracamy się o wyjaśnienie, co ma zawierać oferta. 
Zgodnie z zapisem zapytania : 
„Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.  
Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty.  
Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.  
Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.4 
Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie przedmiotu 
zamówienia.  
Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.” 
Nie jest zapisane, że oferta ma zawierać również Formularz cenowy czyli załącznik nr 3. Proszę o potwierdzenie, że 
oprócz załącznika nr 2 należy złożyć wraz z ofertą załącznik nr 3 Formularz cenowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego pn. „Formularz ofertowy”, tj. 
„ŁĄCZNA CENA OFERTY ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym 
Formularzem cenowym (…)”, Wykonawca powinien załączyć do Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego również Załącznik nr 3 – Formularz cenowy zmieniony w dn. 14-07-2021 r. 
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