MODYFIKACJA OGŁOSZENIA, ZAPYTANIA i WYJAŚNIENIA Z DNIA 05.07.2019 r.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
pocztowych znak: OSO.271.7.2019.PN.
Na podstawie art. 11b ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuję, iż zamawiający zmodyfikował treść OGŁOSZENIA w następującym
zakresie:
 istotnych postanowień umownych, których zmiany wynikają z udzielonych wyjaśnień.
 Rozdz. IX pkt 4 SIWZ Opis sposobu przygotowania oferty
Urząd Miejski w Wasilkowie oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług pocztowych
znak: OSO.271.7.2019.PN
nie otwierać przed
< 09.07.2019 r. godz. 11:15 >
< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >


Rozdz. XV pkt 1 OGŁOSZENIA Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Biurze obsługi interesanta – parter, a jeśli ten byłby
w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (Sekretariacie) – 1 piętro Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, 16-010, za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz.U. 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2019 r. do godz. 11:00.

Powyższa modyfikacja treści OGŁOSZENIA jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
W odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych udzielam wyjaśnień treści OGŁOSZENIA:
Pytanie nr 13
Zamawiający w treści Ogłoszenia o zamówieniu w Załączniku 7 § 5 ust. 9 Istotne
postanowienia umowy określa, że:
„Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 21 dni od dnia wystawienia
i przesłania faktury drogą elektroniczną przesłanej na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego: kancelaria@wasilkow.pl.”
Wykonawca informuje, iż w faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem
scentralizowanego systemu informatycznego. Istnieje możliwość skonfigurowania terminu
płatności liczonego od dnia wystawienia faktury lub od dnia otrzymania faktury. Nie można
natomiast skonfigurować terminu od dnia wysłania faktury. Wykonawca informuje, że
pozostawienie powyższego zapisu w przedstawionej postaci uniemożliwi Wykonawcy
złożenie wiążącej oferty.
W związku z powyższym wnioskujemy o pozostawienie wyłącznie następującego zapisu:
„Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury
drogą elektroniczną przesłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
kancelaria@wasilkow.pl”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany przez Wykonawcę zapis istotnych
postanowień umownych.
Zamawiający informuje, iż zmodyfikował formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2
do OGŁOSZENIA w powyższym zakresie.

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1 – ad acta
Nietupski
2019-07-05

Załącznik nr 2
.........................................
(pieczęć Wykonawcy )

OFERTA
Ja (my), niżej podpisany(ni) ……............................................................................
działając
w
imieniu
i
na
rzecz
…….................................................................................. w odpowiedzi na ogłoszenie
na świadczenie usług pocztowych znak: OSO.271.7.2019.PN oświadczam, że
w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem), uwzględniłem
w cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia:
1. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty:
………………. zł brutto.
2. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: 36 miesięcy
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.09.2019 r.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 21 dni od dnia
wystawienia faktury drogą elektroniczną przesłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego: kancelaria@wasilkow.pl.
4. Wykonawca informuje, że:
Pole wyboru

*

Informacja dotycząca obowiązku podatkowego
wybór
oferty
nie
będzie
prowadzić
do
powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku
podatkowego
w
odniesieniu
do
następujących
towarów/usług*: ………………………………... Wartość towaru/usług*
powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………….
zł netto **

* - właściwe zaznaczyć,
** - dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia
przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

7. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z OGŁOSZENIEM, w tym opisem przedmiotu

zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne
informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Oświadczam, że zawarte w OGŁOSZENIU istotne postanowienia umowne zostały
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie

określonym przez zamawiającego.
10.
Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji
następujące części zamówienia:
Lp.

Firma (nazwa) podwykonawcy

Zakres czynności/prac powierzonych
podwykonawcy/om

1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

Oświadczam, że oferta
nie zawiera /
zawiera* informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
11.

*- zaznaczyć właściwe pole

W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert ma obowiązek wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
..................................................................................................................................
12.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Numer rachunku bankowego do rozliczeń za wykonanie przedmiotu
zamówienia:
……………………………………………….…………………………………..
Dane kontaktowe:
adres poczty elektronicznej (e-mail) ......................................................
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

…………….……. dnia ………….……. r.

(miejscowość)

………………………………………………………………….

(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

