Poznań, dnia 5 sierpnia 2017 r.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego nr 1/O/D/2017

Treść pytania Wykonawcy
W dniu 03 sierpnia 2017 r. Wykonawca zadał pytania:
„(…)
1)
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji załącznika nr 1 do oferty –
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i sprowadzenie tabeli wyceny do następujących
kolumn: Lp.; nazwa; jednostka miary; ilość; cena jednostkowa netto; wartość netto; stawka VAT;
wartość VAT; wartość brutto.
Proponowana przez nas zmiana jest adekwatna do sposobu naliczania wartości transakcji przy
sporządzaniu systemowych faktur VAT. Ten sposób wyliczenia ceny pozwoli również na
uniknięcie rozbieżności pomiędzy wartością umowną przedmiotu zamówienia wycenionego na
etapie składania oferty, a sporządzoną fakturą za realizację dostawy.
2)
Ponadto, proszę o rozważenie możliwości naliczenia ceny jednostkowej netto w przypadku
drobnego sprzętu laboratoryjnego ( rękawiczki lateksowe/winylowe, szkiełka przykrywkowe,
szkiełka podstawkowe, pipety Pasteura, glukoza, łyżeczki jednorazowe, kubki jednorazowe itd.) za
pełne opakowanie jednostkowe, a nie za 1 sztukę sprzętu.”

Odpowiedź zamawiającego

1)
Zamawiający uznaje uzasadnienie Wykonawcy w zakresie sporządzania, cyt. „systemowych faktur
VAT”.
W konsekwencji uzupełnienie załącznika nr 1 do formularza oferty, przy składaniu oferty, w
zakresie wskazanym w cytowanym wyżej pytaniu (pkt nr 1) Wykonawcy nie spowoduje odrzucenia
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17

oferty.
2)
Zamawiający, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, nie narzucił Wykonawcom
gabarytów i wymiarów poszczególnego, cyt. „drobnego sprzętu”, zwłaszcza w zakresie ilości sztuk
jakie znajdują się w zbiorowych opakowaniach cytowanego już wyżej „drobnego sprzętu”.
Najważniejsze jest aby jednostka miary konkretnego sprzętu pomnożona przez ilość zamawianych
sztuk była adekwatna do tej zamawianej w odniesieniu do szczegółowego formularza cenowego.
W konsekwencji zamawiający nie wyraża zgody na cyt. „(…) naliczenia ceny jednostkowej netto
(…) za pełne opakowanie jednostkowe, a nie za 1 sztukę sprzętu.”
Po stronie Wykonawcy leży obowiązek „sprowadzenia” wartości netto czy ceny konkretnej pozycji
sprzętu wskazanej w szczegółowym formularzu cenowym do tej określonej jako jednostka miary.

Z poważaniem
Anna Turecka

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17

