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Bełchatów, dn. 14.02.2022r. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY 

  

Dot.: postępowania pn.:  

„Dostawy bonów żywieniowych”. 

Nr postępowania WA-02-2022. 

 

PYTANIE WYKONAWCY NR 1:  

Zamawiający w pkt 4 Formularza Ofertowego – załącznik nr 3 do SWZ określił wartość oferty na 996 130,00 zł 

brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100), proszę o usunięcie 

powyższej wartości i pozostawienie i tego miejsca pustego w celu jego uzupełnienia przez Wykonawcę, 

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu powinien mieć możliwość zaproponowania ceny uwzględniającej 

wartość nominalną kuponów, koszty wytworzenia kuponów oraz dostawy kuponów we wskazane miejsca. 

PYTANIE WYKONAWCY NR 2:  

Proszę o usunięcie w pkt 5 Formularza Ofertowego – załącznik nr 3 do SWZ „Cena jednostkowa bonu 

żywieniowego wynosi 5,00 zł brutto”, a w jego miejsce wprowadzić zapis „wysokości prowizji naliczana od 

wartości zamówienia ………. %.  

PYTANIE WYKONAWCY NR 3:  

Dotyczy Załącznika nr 4 §4 ust. 4.3. Czy Zamawiający zmieni treść zapisu na następujący „Szacunkowe 

Wynagrodzenie Umowne zostało obliczone przy założeniu realizacji łącznego wolumenu dostaw określonego  

w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia), ceny jednostkowej bonu żywieniowego oraz prowizji 

w wysokości ….. % od wartości Zamówienia. 

PYTANIE WYKONAWCY NR 4:  

Dotyczy Załącznika nr 4 §4 ust. 4.4. Czy zamawiający zmieni treść zapisu na następujący „Za realizację 

Zamówienia Cząstkowego objętego Przedmiotem Zamówienia, Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie, zgodnie  

z wyliczeniem: ilość dostarczonych bonów pomnożona przez cenę jednostkową kuponu plus prowizja  

w wysokości …….. % od wartości Zamówienia. 

PYTANIE WYKONAWCY NR 5:  

Dotyczy Załącznika nr 4 §4 ust. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4,20 oraz §11 ust 11.3, 11.4. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie Faktury VAT obok Noty księgowej? 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, iż podtrzymujemy parametry Postępowania i nie wyrażamy zgody na ich zmianę. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Zgodnie z pkt. 12.3 SWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują wyłącznie w formie pisemnej papierowej lub drogą elektroniczną. Ponadto zgodnie z pkt. 12.5 SWZ 

Wykonawcy w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 

elektroniczną posługują się tylko adresem e-mail podanym w pkt. 2 SWZ (e-mail do korespondencji w sprawie 

Zamówień). 

  

 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJE SĄ DLA 

WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 
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