
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Radom, dn. 14.08.2012r. 
BZP.271.1204.2012.AĆ 
 
    Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

w szkołach zawodowych w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia 

dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 

2011-2014”, ogłoszonego w dniu 25.07.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer ogłoszenia: 2012/S 141-235737. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona  
w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 

 

 

Pytanie 1: Szanowni Państwo, pytanie dot.  SIWZ, III, Informacja dodatkowa: 
 "Najpóźniej z chwilą podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Formularzy 
cenowych, uzupełnionych o kwoty netto i stawkę podatku VAT dla każdej pozycji, dla tych części 
zamówienia, dla których złożył ofertę. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po wyborze 
oferty odpowiednio przygotowane formularze cenowe"   
Czy to znaczy, ze składając ofertę nie trzeba wypełniać rubryk ( kolumn) oferty 5 i 7, a tylko podać- 
ryczałtowo- wartość wynagrodzenia za daną część? 
Czy też należy wypełnić Formularz ofertowy w całości, a Formularze cenowe, o kt. mowa w Informacji 
dodatkowej to inne dokumenty? 
 
Odpowiedź:  

W odpowiedzi informujemy, iż zgodnie z pkt XVIII.3. SIWZ „dla każdej części zamówienia w pkt 1) 
formularza ofertowego w kolumnie nr 5 „cena brutto w zł za 1 szt.” należy podać ceny za 1 szt. za 
każdą z wymienionych w poszczególnych wierszach pozycji książkowych. W kolumnie nr 7 „Wartość 
brutto w złotych” należy wpisać iloczyn „ceny brutto w zł za 1 szt.” i ilości książek z kolumny nr 6 „ilość 
w szt.” odrębnie dla każdej z pozycji. Następnie w pozycji „Razem wartość brutto w zł” należy wpisać 
wartość wynikającą ze zsumowania poszczególnych wierszy z kolumny „Wartość brutto w złotych”,  
a następnie wpisać wartość brutto słownie złotych." W związku z powyższym Wykonawca składając 
ofertę musi wypełnić formularz oferty dot. części zamówienia, na którą składa ofertę, we wszystkich 
wymaganych kolumnach i wierszach, tj. w całości. Formularze cenowe uzupełnione o kwoty netto  
i stawkę podatku VAT dla każdej pozycji są innymi dokumentami, które będą wymagane najpóźniej  
z chwilą podpisania umowy od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza i z którym będzie 
zawierana umowa. 
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