
Poznań, 4,052020 r.

Odpowiedzi na zapytanie do Zamawiającego

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
W Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250 B
tel. 61 860 59 00 VWVW.piorin.govpl/wiorin/wielkopolskie

Dotyczy: postępowania W sprawie zamówienia publicznego 0 szacunkowej wartości niższej
od kwoty określonej W art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. z późniejszymi zmianami pn: „ Usługa W zakresie ochrony fizycznej obiektu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Poznaniu wraz z podległym
terenem, umiejscowionym przy ul. Grunwaldzkiej 250 B w Poznaniu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Poznaniu udziela odpowiedzi
na pytanie skierowane do Zaproszenia do składania ofert 2/2020:

Pytanie 1

Nowelizacja obowiązującego prawa z 1 października 2018 r. ograniczyła ustaloną wysokość
obniżenia Wpłat na PFRON do 50% kwoty należnej za zakup uprawniający do obniżenia,
określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku VAT.
Zwracam się o zmianę treści zaproszenia do składania ofert poprzez określenie maksymalnej
wysokości ulgi PFRON zgodnej z obowiązującym prawem na poziomie 50 %

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i pomimo upływu terminu na składanie pytań i wniosków
do toczącego się postępowania i doprecyzowuje zapis pkt 4.2 formularza ofertowego
określając maksymalną ulgę PFRON na poziomie 50%.
W załączeniu uaktualniony formularz ofertowy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr WDA 2/2020

FORMULARZ OFERTY

Nazwa oferenta lpieczęć

Do: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

1. Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 23 kwietnia 2020r. na wykonanie
Usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu wraz z podległym terenem, umiejscowionym przy
ul. Grunwaldzkiej 2505 w Poznaniu oferujemy wykonanie zamówienia - zgodnie z wymogami
opisanymi w zapytaniu na następujących warunkach:

2. Dane składającego ofertę (wykonawcy)
,—
2.1 Pełna nazwa/nazwisko

2.2 Forma prawna

23 NIP

2.4 REGON

Ulica i nr

2.5 Dokładny Miejscowość+ kod pocztowy
adres:

Województwo

26 Tel / faks

2.7 e—maił

2.8 Nazwa banku i nr rachunku

2 9
Osoba upoważniona do podpisania
umowy o wykonanie zamówienia

2.10 Osoba do kontaktu i nr tel.



3. Potwierdzam posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz kompetencji i doświadczenia
zawodowego niezbędnego do wykonania w. zamówienia — zgodnie z warunkami opisanymi w
zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie załączam dokumenty poświadczające:(a)
Jeżeli podmiotJosoba ubiegająca się prowadzi działalność gospodarczą, niezbędne jest załączenie
aktualnego wyciągu z Centralnego Rejestru Dzial. Gospodarczej lub KRS (tj. max 3 miesiące od daty
wystawienia)

4. Cena za 1 qodzine zamówienia (przedmiotwyboru naikorzystnieiszei oferty):
4.1. Wynagrodzenie:

Szacunkowa średnia miesięczna ilość roboczogodzin ~ 583. Faktyczna ilość roboczogodzin może ulec
zmianie w zalezności od faktycznych potrzeb i taka będzie fakturowana.

Cena netto/brutto Szacunkowa wartość brutto
_

Vat w %
za 1 roboczogodzrnę Stawka godz. brutto x 583hx12m—cy

Roczna szacunkowa wartość brutto slownie:

4.2. Gwarantowana miesieczna wysokość odpisu PFRON ( maksymalnie na poziomie 50 % )

(na|eży podaj jedną wartość, bez zakresów od—do)

4.3, Oferowane w pkt 4.1. wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy z wyjątkiem zmian ustawowych np.
zmiana stawek podatku VAT.
4.4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na wskazany
przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Data:
Podpis osoby / osób składających ofertę mających uprawnienia do reprezentowania wykonawcy:


