Pytania do zapytania ofertowego – KP.V.052.40.2017
Pytanie 1
Działalność będąca przedmiotem zamówienia (kompleksowa organizacja spotkań
i transportowe) jest działalnością regulowaną i podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru
Organizatorów i Pośredników Turystycznych. Jak Zamawiający będzie weryfikował
posiadanie przez wykonawców wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych na stronie turystyka.gov.pl?
Odpowiedź 1
Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie wszelkich uprawnień niezbędnych do
przeprowadzenia kompleksowej organizacji spotkań informacyjnych zgodnie ze specyfikacją.
Zamawiający na etapie wybory Wykonawcy nie będzie weryfikował tych informacji.
Pytanie 2
Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały Sądu Najwyższego z dn. 20.11.2011 (Sygn. akt III CZP
52/11) Zamawiający ma obowiązek zweryfikować zastosowanie przez Wykonawców
prawidłowej stawki VAT, która jest jednym z elementów cenotwórczych. Wynika to z
konieczności zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie, jaka stawka VAT według Zamawiającego
zostanie uznana za prawidłową?
Odpowiedź 2
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie najkorzystniejszą ceną ofertową brutto.
W formularzu ofertowym nie jest wymagane podanie stawki VAT.
Pytanie 3
Czy według Zamawiającego przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa? W sytuacji,
gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę to nie powinna
być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych – zgodnie z wyrokiem Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-349/96, a co za tym idzie wartość całej usługi powinna
zawierać podatek VAT w wysokości 23%? Podobnie wskazuje interpretacja Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 września 2014, sygn. ILPP2/443-651/14-4/MR zgodnie
z którą w przypadku, gdy usługa składa się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi
do jednego celu powinna zostać uznana za kompleksową.
Odpowiedź 3
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja spotkań.
Pytanie 4
Czy według Zamawiającego, Wykonawcy obliczając wartość tej usługi mogą korzystać ze
zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT? Czy też zgodnie z art. 43
ust. 17a tejże ustawy nie można skorzystać z powyższego zwolnienia w przypadku, gdy nie
świadczy się usługi podstawowej (szkoleniowej)? Proszę o potwierdzenie, czy usługę
szkoleniową Zamawiający zapewnia we własnym zakresie?
Odpowiedź 4
Wykonawca sam decyduje, czy korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 29
ustawy o VAT.

Usługę szkoleniową Zamawiający zapewnia we własnym zakresie.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza tłumaczenie języka migowego online? Jest to bardzo dogodna
forma tłumaczeń na najwyższym poziomie, z której korzysta wiele urzędów i instytucji,
do sprawdzenia na stronie internetowej http://migam.org/pl/tlumacz-migam.
Odpowiedź 5
Zamawiający nie dopuszcza korzystania z usług tłumacza języka migowego online.
Pytanie 6
Czy środek transportu jest potrzebny przez cały czas trwania spotkania, tzn. czy samochód
z kierowcą ma stać przez cały czas trwania spotkania w wyznaczonym miejscu, czy może
przywozić osoby wskazane przez Zamawiającego o umówionej godzinie i po spotkaniu
odbierać te osoby odwożąc we wskazane miejsce?
Odpowiedź 6
Usługa transportowa powinna uwzględniać transport osobowy (samochodem osobowym)
z siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich do miejsca realizacji
spotkania i z powrotem po zakończeniu spotkaniu. Samochód wraz z kierowcą powinien być
do dyspozycji w czasie pozwalającym dotrzeć konsultantowi na miejsce spotkania
przynajmniej 30 minut przed zaplanowanym spotkaniem i być do dyspozycji konsultanta
najpóźniej 30 minut po spotkaniu. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania środka
transportu podczas trwania spotkania.

