Warszawa, dnia 10 październik 2018 r.

ZATWIERDZAM
Zbigniew Zieliński
Dyrektor Działu
Administracyjno-Gospodarczego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 40/18/US) na usługę
pośrednictwa rezerwacji noclegu w hotelach krajowych w zakresie organizacji spotkań,
konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i
NCBR +, w tym w ramach realizowanych programów.
Zamawiający, na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu, modyfikują pkt 1.
Ogłoszenia o zamówieniu:
Obecnie jest:
1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego

Winno być:
1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl
NCBR+ Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

Dodatkowo, uprzejmie informuję, iż w dniu 10 października 2018 r. do Zamawiających
wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam jego
treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiających.
PYTANIE 1
„Czy Zamawiający przewidział górną granicę opłaty transakcyjnej?
W sytuacji jej braku potencjalny Wykonawca może złożyć ofertę, w której opłata transakcyjna
wyniesie 100.000,00 zł, a oferowany upust od ceny katalogowej hotelu: 99%”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informują, że na podstawie powyższego pytania wprowadzają następujące
zmiany do Ogłoszenia o Zamówieniu:
W pkt 17.4. Ogłoszenia o Zamówienia dodanie poniższego zdania:
Jednostkowa cena oferty brutto za czynność dokonania jednej rezerwacji przez Wykonawcę
niezależnie od liczby noclegów, które mają być zapewnione w ramach tej rezerwacji nie może
przekroczyć kwoty określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu poza granicami kraju (Dz. U. z 2013 r.,poz.167). Ponadto kwota ta musi odzwierciedlać
uśredniony koszt zatrudnienia pracownika wyznaczonego do realizacji zamówienia oraz do
dokonania czynności rezerwacji.

Zamawiający zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów mających wpływ na wysokość
powyższej kwoty.
Ponadto Zamawiający w pkt 17.9. Ogłoszenia o zamówieniu dodają podpunkt
17.9.10 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera rażąco wysoką cenę.
Zamawiający dodają także do Ogłoszenia poniższy pkt:
17.11. Działanie wykonawcy polegające na manipulowaniu kryteriami oceny ofert celem
uzyskania zamówienia kosztem innych wykonawców, którzy nie stosowali takich praktyk
i uczciwe wskazywali cenę, wypełnia znamiona dokonania czynu nieuczciwej konkurencji.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

