
     

  

Projekt: e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym jest 

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”  

    

  

Gdańsk, 10 maja 2018 r. 

 

 

 
 Dotyczy: postępowania na dostawę elektrod i akcesoriów, realizowaną w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału 

uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3) - 
PZ/18/2018/EP/EX  
 
Excento  Sp.  z  o.o.  jako  podmiot  realizujący  projekt  współfinansowany  ze  środków  unijnych na podstawie     umowy 
partnerstwa     2014-2020     określającej     wytyczne     w zakresie kwalifikowalności   wydatków   w   ramach   
Europejskiego,   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego, Europejskiego    Funduszu    Społecznego    oraz    Funduszu    
Spójności    na    lata    2014-2020 (dalej: Wytyczne)  informuje,  iż  do  Zamawiającego  wpłynęły  pytania  dotyczące  treści  
zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 1: 
Czy dostawa elektrod i akcesoriów może być zrealizowana za pomocą poczty kurierskiej, czy cena ma uwzględniać dostawę 
osobistą do siedziby Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie określa sposobu dostawy.  
Zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznikach nr 2I oraz 2II, tj. Formularzami rzeczowo-cenowymi, będącymi integralną 
częścią Zapytania ofertowego, cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i 
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do 
wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 
 
Pytanie 2: 
Czy zamawiający dopuszcza dołączenie do przesyłki kurierskiej protokołu odbioru z wyszczególnieniem ilościowym 
produktów. 
 
Odpowiedź 2: 
Na podstawie § 2 pkt. 5 Wzoru umowy odbiór przedmiotu umowy, w miejscu dostawy, następuje poprzez odbiór ilościowo-
jakościowy – dokonany w chwili dostawy po rozpakowaniu produktów przez Zamawiającego z możliwością udziału 
Wykonawcy. Brak udziału Wykonawcy przy rozpakowaniu przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do kwestionowania 
ustaleń i sposobu przeprowadzenia odbioru, 
oraz  
na podstawie § 2 pkt. 11 Wzoru umowy odbiór przedmiotu umowy zakończony jest protokołem odbioru z wyszczególnieniem 
ilościowym produktów, potwierdzeniem jego kompletności (odbiór ilościowy) i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym Zapytaniu ofertowym (odbiór jakościowy); odbiór przedmiotu umowy zostanie sporządzany na formularzu według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 
 
Powyższe  odpowiedzi  stanowią  integralną  część  zapytania  ofertowego  oraz  są  wiążące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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                 na oryginale pieczęć i podpis  

           Piotr Markowski   
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