Warszawa, dnia 23 listopada 2021 r.
MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA II DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr 73/DB/2021
Przedmiot zamówienia publicznego:
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i
elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok.
Pytanie 8:
W związku z organizowanym zapytaniem ofertowym na prenumeratę i dostawę prasy, w imieniu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie zmian w formularzu ofertowym
zgodnie z poniższymi informacjami.
ZADANIE 1:
Wykaz tytułów prasy oraz wydawnictw specjalistycznych w formie papierowej:
Tab. 1:
Poz. 3 Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO - tytuł wydawany w 2 częściach proszę o informację którą
częściową państwo są zainteresowani. W przypadku zainteresowania obiema częściami proszę o uwzględnienie w
formularzu ofertowym jako dwie osobne pozycje
BIULETYN CEN OBIEKTÓW KUBATUROWYCH - BCO CZĘŚĆ 1 (kwartalnik)
BIULETYN CEN OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH - BCO CZĘŚĆ 2 (kwartalnik)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że uwzględnia w formularzu cenowym wskazany tytuł w 2 pozycjach:
1. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO CZ1, Pozycja 3
2. Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO CZ2, Pozycja 73
Pytanie 9:
W związku z organizowanym zapytaniem ofertowym na prenumeratę i dostawę prasy, w imieniu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie zmian w formularzu ofertowym
zgodnie z poniższymi informacjami.
ZADANIE 2:
Wykaz tytułów prasy oraz wydawnictw specjalistycznych w formie elektronicznej:
Poz. 4 Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce. – proszę naniesienie zmian w kolumnie stawka podatku z 8%
na 23%
Pośredniczymy dostęp do e-wydania poprzez https://personelodadoz.wip.pl/ - stawka Vat wynosi 23%
poz. 11 HR Bussines Partner - proszę o wykreślenie pozycji z formularza ofertowego
brak możliwości pośredniczenia w prenumeracie, zakup możliwy bezpośrednio u Wydawcy
Poz. 14 Ochrona danych osobowych - proszę naniesienie zmian w kolumnie stawka podatku z 8% na 23%
Pośredniczymy dostęp do wersji elektronicznej poprzez - https://odo.wip.pl/ stawka Vat wynosi 23%
poz. 16 Personel plus - proszę o wykreślenie pozycji z formularza ofertowego
brak możliwości pośredniczenia w prenumeracie, zakup możliwy bezpośrednio u Wydawcy
Poz. 23 Rodo w Sektorze Publicznym - proszę naniesienie zmian w kolumnie stawka podatku z 8% na 23%
Pośredniczymy dostęp do wersji elektronicznej w formie poprzez https://iodpubliczny.pl/ stawka Vat wynosi 23%
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie z zapytania ofertowego następujących tytułów dla
prenumeraty prasy w formie elektronicznej:
1. HR Bussines Partner, Pozycja nr 11
2. Personel plus, Pozycja nr 16
Zamawiający informuje, że umożliwia Wykonawcom samodzielne uzupełnienie kolumny nr 5 pn. ”Stawka podatku
VAT (%)” Formularza cenowego.

Pytanie 10:
Mamy pytanie które mnie nurtuje, czy możemy złożyć tylko ofertę na Zadanie 2?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego - Opisem przedmiotu zamówienia,
dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający informuje, że dokonuje następujących modyfikacji:
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - było:
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i
elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok.
znak sprawy: 73/DB/2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - jest:
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i
elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok.
znak sprawy: 73/DB/2021
Dla części ….
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - było:
OFEROWANA PRZEZ NAS CENA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM DO OFERTY
FORMULARZEM CENOWYM (FC) WYNOSI:
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - jest:
OFEROWANA PRZEZ NAS CENA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI ……….. , ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM DO
OFERTY FORMULARZEM CENOWYM (FC) WYNOSI:
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - było:
Łączna cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia słownie:
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - jest:
Łączna cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia dla części ……. słownie:
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy – zmodyfikowany poprzez:
1. Usunięcie następujących tytułów dla prenumeraty prasy w formie elektronicznej:
1) HR Bussines Partner, Pozycja nr 11;
2) Personel plus, Pozycja nr 16;
2. Dodanie następującego tytułu dla prenumeraty prasy w formie papierowej:
1) Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO CZ2, Pozycja 73;
3. Umożliwienie Wykonawcom samodzielnego uzupełnienia kolumny nr 5 pn. ”Stawka podatku VAT (%)”
Formularza cenowego.
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – zmodyfikowany poprzez:
1. Usunięcie następujących tytułów dla prenumeraty prasy w formie elektronicznej:
1) HR Bussines Partner, Pozycja nr 11;
2) Personel plus, Pozycja nr 16;
2. Dodanie następującego tytułu dla prenumeraty prasy w formie papierowej:
1) Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO CZ2, Pozycja 73.
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