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Warszawa, dnia 2.03.2022 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

 
dot.: numer sprawy 14/DB/2022 

Wyjaśnienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań 
organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego oraz sukcesywna dostawa warzyw i owoców 
sezonowych dostępnych na rynku w poszczególnych miesiącach roku do Głównego Urzędu Statystycznego  
w Warszawie”, numer sprawy: 14/DB/2022. 

Pytanie 1: 
(…) mam pytanie odnośnie przedstawienia jednej usługi wykonanej należycie powyżej 20 000 zł – czy wystarczy 
przesłanie fv i kontakt do osoby zamawiającej – np. firma (…). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, 
określających czy wskazane w Formularzu oferty usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.  
 
Pytanie 2: 
(…) czy teraz, w ramach rozeznania rynku, przesłać Panu tylko formularz cenowy czy na tym etapie przesłać 
również referencje i zaświadczenie z Sanepidu, tym samym, złożyć pełną ofertę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do załączeniu wszystkich wymaganych załączników, w tym 
dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
 
 
 
 

Bartosz Wielądek 
Konsultant  

w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
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