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Warszawa, dnia 23.11.2022 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

dot.: numer sprawy 72/DB/2022 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych 
krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2023 
rok”, numer sprawy: 72/DB/2022. 

 
 

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 24 listopada 2022 r. do godz. 10:00 

na dzień: 28 listopada  2022 r. do godz. 10:00 
 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający w formularzu cenowym zadanie 2 wskazał w pozycja nr 8 tytuł wydawcy Forum Media Magazyn 
Marketing Online. Na dzień dzisiejszy Forum Media nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem dystrybutorów.  
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tytułu Magazyn Marketing Online. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia oraz Formularza cenowego poprzez wykreślenie 
poz. 8 - Media Magazyn Marketing Online.  
 
Pytanie 2: 
Zamawiający w formularzu cenowym zadanie 2 wskazał w pozycja nr 3 tytuł Doradca kadrowego. Prawo pracy  
w praktyce ze stawką VAT 8%. Zgodnie z informacją od wydawcy jest to dostęp do serwisu z obowiązującą stawka 
VAT 23%. W związku z powyższym proszę o naniesienie zmiany. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza cenowego (Zadanie nr 2) poprzez określenie w pozycji nr 3 - tytuł 
Doradca kadrowego stawki podatku VAT w wysokości 23 %. 
 
Pytanie 3: 
Zamawiający w formularzu cenowym zadanie 2 wskazał w pozycja nr 12 tytuł Ochrona danych osobowych ze 
stawką VAT 8%. Zgodnie z informacją od wydawcy jest to dostęp do serwisu z obowiązującą stawka VAT 23%.  
W związku z powyższym proszę o naniesienie zmiany. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza cenowego (Zadanie nr 2) poprzez określenie w pozycji nr 11 - tytuł 
Ochrona danych osobowych stawki podatku VAT w wysokości 23 %. 
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Pytanie 4: 
Zadanie 2- poz. 19- SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy- Nie ma możliwości pośredniczenia w zakupie tej 
wersji. Zakup możliwy tylko u Wydawcy - prenumerata redakcyjna- proszę o wykreślenie pozycji z formularza 
ofertowego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia oraz Formularza cenowego poprzez wykreślenie poz. 19 
- SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Małgorzata Sołtyszewska 
 

                                                                                                                                                                    Dyrektor Departamentu 
                                                                                                                                                                 Administracyjno – Budżetowego  
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