ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

28.09.2017r.

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN
NA PRZEPROWADZENIE „TRENINGÓW KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH” W RAMACH
REALIZACJI PROJEKTU „INWESTUJĘ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

I. W związku z wpłynięciem pytania informuję co następuje:
Pytanie 2
Co mam wpisać w ofercie i w preliminarzu w miejscach oznaczonych jako kwota brutto i kwota netto?
Nadmieniam ze nie jestem płatnikiem VAT.
W formularzu ofertowym jest tez p. 10 o następującej treści:
"10. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP ............................"
Proszę o informacje jak mam ten punkt potraktować skoro nie jestem płatnikiem VAT a numer identyfikacji
podatkowej oczywiście (tak jak każdy) posiadam.
Odpowiedź:
W takim przypadku należy w punktach dotyczących kwoty brutto i netto wpisać taką samą cenę, ponadto do
oferty należy dołączyć dokument wyjaśniający z czego wynika w Państwa przypadku takie a nie inne ujęcie
ceny.
Jeżeli chodzi o punkt 10 to proszę go zastąpić zwrotem: „Oświadczam, że posiadam numer identyfikacyjny
NIP……………………………….”

II. Niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji zapytania ofertowego:
1. Zmianie ulega punkt 3 zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:
3.Termin realizacji zamówienia
Pierwsza edycja
Pięć dni roboczych w październiku 2017r. – w każdym dniu po 6 godzin zegarowych
(1 godzina zegarowa = 45 min. zajęć edukacyjnych + 15 min. przerwy)
Druga edycja:
Pięć dni roboczych w październiku 2018r. – w każdym dniu po 6 godzin zegarowych
(1 godzina zegarowa = 45 min. zajęć edukacyjnych + 15 min. przerwy)
UWAGA (dotyczy obu edycji): Zajęcia muszą odbywać się w wyznaczone dni robocze (dwa dni w ty godniu) w godzinach popołudniowych w danym miesiącu, w którym przewidziana jest usługa. Terminy i godziny zajęć będą uzgadniane z Zamawiającym.
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2. Zmianie ulega punkt 10 zapytania ofertowego, który otrzymuje następujące brzmienie:
10. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2017r. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą
rozpatrywane. Ofertę należy przesłać mailem, w formie skanu na adres: rafalblaga@gmail.com
Z poważaniem
Alina Tarczyńska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubinie
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