Dzień dobry,
w związku z pojawieniem się pytań w temacie zapytania ofertowego nr 1/0169/2018 poniżej
zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
Pytania odnośnie „OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.1.
ZAPYTANIA OFERTOWEGO”, pkt. 8. „Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w
terminie 14 dni od dnia zawarcia Kontraktu, gwarancji bankowych wymaganych przez Załącznik 3
(„Warunki płatności”) do tego Kontraktu, zgodnie z wzorami wskazanymi w Załączniku 6 do tego
Kontraktu.”.
W przedstawionej wersji propozycji Umowy ani w treści Zapytania nie ma odnośników do tego
punktu (Załączników 3 i 6). Prosimy o wyjaśnienie czy jest to błąd edycyjny czy coś przeoczyliśmy.
Odpowiedź:
Jest to błąd edycyjny. Zamawiający nie wymaga dostarczenia gwarancji bankowych.
Proszę o zignorowanie pkt. 8 „OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z
PUNKTU IV.1. ZAPYTANIA OFERTOWEGO”.
Pytanie nr 2:
Proszę o doprecyzowanie Załącznika do oferty „Opis merytoryczny dotyczący sposobu realizacji
przedmiotu zamówienia” – harmonogram jest narzucony w Załączniku do Umowy, zakres jest opisany
w przedmiocie Zamówienia, więc co dokładnie mamy tutaj podać? Czy może mamy podać zasoby
ludzkie oraz doświadczenie do pkt IV.1.c z Zapytania Ofertowego?
Odpowiedź:
Informujemy, iż wymagany opis merytoryczny dotyczący sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
dotyczy wymogu opisania przez oferenta kolejnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze
wskazaniem niezbędnych informacji, danych jakich będzie potrzebował od Zamawiającego.
Opis powinien odnosić się m.in. do planowanych przez oferenta technik badawczych pozwalających
na wykonanie przedmiotu zamówienia jak również do ew. ryzyk związanych z wykonaniem
zamówienia.
Należy zauważyć, iż szczegółowe warunki dot. udzielenia zamówienia, w tym WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA zostały opisane w
pkt. IV zapytania ofertowego.
Pytanie nr 3:
Jaki ma być podany termin płatności w Ofercie? We wzorze Oferty jest odniesienie do Umowy, gdzie
ta wartość też nie jest podana. Czy mamy to rozumieć jako możliwość podania swojego terminu
płatności?
Odpowiedź:
Termin płatności proponuje oferent w treści Formularza Ofertowego (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO).

