
 
 

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 03/03/02.03.03.POIR/2020 z dn. 11.01.2020r.  dotyczącego udziału w 

charakterze wystawcy w międzynarodowych tarach Eisenwarrenmesse 2020 w ramach Projektu: 

„SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja”  o 

numerze POIR.02.03.03-20-0004/18  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

 

Pytanie 1. W dokumentacji  p. II 5.5 Opis przygotowania i składania ofert, jest zaznaczone aby 

wypełnić tylko załącznik nr 2. Co z pozostałymi załącznikami (1, 3, 4, 5)? Czy obligatoryjnie muszą 

być one dołączone do oferty? Czy wystarczy jak przedstawię projekt zabudowy i tylko załącznik nr 2? 

 

Pkt. II.5 ppkt 5 brzmi: „Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcę lub przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 

Wykonawcy.”- jego treść dotyczy sposobu przygotowania oferty od strony technicznej i formalnej 

związanej z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

 

Pkt. II.5 ppkt. 8 brzmi: „Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.”- zapis w żaden sposób 

nie zawęża składanej oferty jedynie do załącznika nr 2 czyli formularza cenowego, wskazuje jedynie 

na fakt, iż wykonawca powinien podać w nim wszystkie dane o jakie jest w nim proszony w tym 

przypadku są to dane rejestrowe, kontaktowe, cenę składanej oferty, podpis osoby upoważnionej. 

 

Składana oferta powinna zgodnie z treścią pkt. V.8 powinna zawierać formularz oferty (załącznik nr 

2), wykaz doświadczenia (załącznik nr 3), referencje, kosztorys (załącznik nr 4). 

 

Pytanie 2. Jednocześnie chciałbym zapytać czy istnieje możliwość wpisania nas (P.W. DAN EXPO) 

do wykazu firm rekomendowanych przez Państwa? 

 

Zamawiający- Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, nie prowadzi takowego wykazu. 

Usługi każdorazowo zamawiane są zgodnie z obowiązującymi nas jako Beneficjenta projektu 

procedurami zapytań ofertowych, które są ogłaszane do publicznej wiadomości zgodnie z treścią pkt. 

6.5.2 ppkt. 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

 

 


