Warszawa, dnia 26 marca 2019 r.

ZATWIERDZAM
Elżbieta Pietraszek
Zastępca Dyrektora Działu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 8/19/US) na usługi kafeteryjne
dla pracowników NCBR oraz NCBR+.
Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 marca 2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o
wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiamy treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 8 z dnia 25.03.2019 r., Zamawiający wprowadził
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Zamawiający nie zmodyfikował natomiast treści formularza ofertowego (załącznik nr 2 do
ogłoszenia), pozostawiając w nim oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej
składane wraz z ofertą. Tym samym Wykonawca złożyć ma dwa oświadczenia o przynależności lub
braku do grupy kapitałowej tj. jedno wraz z ofertą, a drugie po złożeniu ofert.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmodyfikowanie formularza ofertowego
(załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez usunięcie zawartego w nim oświadczenia o przynależności lub
braku do grupy kapitałowej.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że usuwa w Formularzu ofertowym pkt. 8 dotyczący oświadczenia
o przynależności lub braku do grupy kapitałowej. Jednocześnie Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej poprawiony Formularz oferty.

PYTANIE 2
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 3 z dnia 25.03.2019 r., Zamawiający wyjaśnił jaką
liczbę punktów otrzyma oferta, która będzie zawierała cenę 0 zł w Kryterium „Cena za miesięczne
utrzymanie kont pracowniczych”.
Zamawiający nie doprecyzował natomiast w jaki sposób będzie obliczał i przydzielał punkty w
Kryterium „Cena za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych” pozostałym Wykonawcom i ofertom

(proponującym cenę wyższą niż 0 zł), w przypadku zaoferowania ceny równej 0 zł przez jednego z
Wykonawców (mając na uwadze niepodzielność 0).
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie jak Zamawiający będzie
obliczał i przydzielał punkty w Kryterium „Cena za miesięczne utrzymanie kont pracowniczych”
Wykonawcom, którzy nie zaproponowali ceny 0 zł, w przypadku zaoferowania ceny równej 0 zł przez
jednego z Wykonawców..
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że jeśli Wykonawca w ofercie da 0 jako cenę, to otrzymuje ona maksymalną
liczbę punktów tj 1 pkt, a reszta bez względu na swoje ceny , otrzyma 0 pkt.

PYTANIE 3
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 4 z dnia 25.03.2019 r., Zamawiający wyjaśnił jaką
liczbę punktów otrzyma oferta, w której wykazano „Liczbę dodatkowych Obiektów w Warszawie” w
liczbie 0.
Zamawiający nie doprecyzował natomiast w jaki sposób będzie obliczał i przydzielał punkty w
Kryterium „Liczba dodatkowych Obiektów w Warszawie” pozostałym Wykonawcom i ofertom
(proponującym dodatkowe obiekty w liczbie większej niż 0), w przypadku zaoferowania
dodatkowych obiektów w liczbie 0 przez jednego z Wykonawców (mając na uwadze niepodzielność 0).
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie jak Zamawiający będzie
obliczał i przydzielał punkty w Kryterium „Liczba dodatkowych Obiektów w Warszawie”
Wykonawcom, którzy zaproponowali dodatkową liczbę obiektów większą niż 0, w przypadku
zaoferowania dodatkowych obiektów w liczbie 0 przez jednego z Wykonawców.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że przy obliczeniu punktów za kryterium „Liczba dodatkowych Obiektów w
Warszawie” zastosowany będzie poniższy wzór arytmetyczny:
(Punkty za ilość dodatkowych Obiektów w Warszawie) 𝑶 =

𝑶𝒐
𝑶𝒏

×𝟓

gdzie: On – najwyższa liczba Obiektów dodatkowych w Warszawie spośród wszystkich ofert ocenianych
(w przypadku gdy On = 0, wszystkie oferty otrzymają 0 pkt w tym kryterium)
Oo – liczba dodatkowych Obiektów w Warszawie w ofercie badanej

