
 
 

 

 

  

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. II 

dot. zapytania ofertowego Nr 14/02.03.03.POIR/2018 z dn. 22.06.2018r.  dotyczącego organizacji 

misji branżowej do Singapuru firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego objętych 

wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na 

arenie międzynarodowej”  o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16  realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych. 

 

Pytanie 1.  Przygotowujemy ofertę dla Państwa. Podczas uzupełniania dokumentów natrafiliśmy na 

kolejną niejasność w Załączniku nr 2. 

 

2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę tj.: 

Cena netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,  

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

Stawka VAT …….% 

Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….…… PLN. 

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

w tym: 

a) koszt jednostkowy wyjazdu w ramach ww. misji branżowej 1 (jednej) osoby, zgodnie ze SIWZ, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, jest stały i wynosi: 

Cena netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,  

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….…… PLN. 

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

w tym cena biletów lotniczych na 1 osobę wynosi: 

Cena netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,  

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….…… PLN. 

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

oraz 

koszt ubezpieczenia na 1 osobę wynosi: 

Cena netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,  

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….…… PLN. 

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

 

b) koszt stały realizacji ww. misji branżowej niepodlegający zmianie ze względu na faktyczną ilość 

uczestników, niezbędny do poniesienia w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia zgodnie z 

SIWZ, Załącznik nr 1, wynosi: 

Cena netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,  



 
 

 

 

  

 

 

słownie …………………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto: ……………………………………..…………...…………….……………….…… PLN. 

słownie …………………………………………………………………..…………..…………………... 

 

Zalecane jest zaokrąglenie szacowanych wartości do dwóch miejsc po przecinku. 

Suma poszczególnych kategorii kosztowych w lit. A-B powinna dać łączną kwotę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Proszę o informację w którym puncie mam wyróżnić cenę rezerwacji noclegowej.  

 

Zamawiający uprzejmie prosi aby Wykonawcy szczegółowo przeanalizowali zapytanie ofertowe oraz 

załączniki, w umowie wskazano bowiem: „ 

§ 5 

1. Wartość całkowita umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy w przypadku 

uczestnictwa ….. osób wynosi ……………………. zł brutto, (słownie: 

……………………………………………brutto) co w rozbiciu na koszty składowe oznacza, że:  

a) koszt jednostkowy wyjazdu w ramach ww. misji branżowej 1 (jednej) osoby, uwzględniający 

koszty biletów, zakwaterowania i ubezpieczenia związanego z realizacją przedmiotu zamówienia 

określonego w załączniku nr 2, jest stały i wynosi …………………zł brutto, w tym cena biletów 

lotniczych na 1 osobę wynosi ……………… zł brutto oraz cena ubezpieczenia na 1 osobę wynosi 

……………. zł brutto.  

b) koszt stały realizacji ww. misji branżowej (bez kosztu biletów, zakwaterowania i ubezpieczenia) 

niepodlegający zmianie ze względu na faktyczną liczby uczestników, niezbędny do poniesienia w celu 

wykonania w całości przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2, wynosi 

……………………. zł brutto.” 

 

 

 

 


