
 

Projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
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Pytania i odpowiedzi w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół 

zawodowych – II i III runda. Zapytanie ofertowe 8/A/2020 z dnia 25.02.2020 r.  

1. Jakie środki Zamawiający przeznacza na Zamówienie? Co oznacza: "Zamawiający wskazują, że 

łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie całego zamówienia rozkłada się pomiędzy 

Zamawiających w następujących proporcjach: PBS Sp. z o.o. 53,30%, Danae Sp. z o.o. 46,70%".  

Zamawiający nie ujawnia budżetu Zamówienia. W ramach postępowania wyłoniony zostanie 

Wykonawca, który podpisze 2 umowy. Jedną z PBS Sp. z o.o. a drugą z Danae Sp. z o.o. Umowa 

z PBS będzie stanowić 53,30% a z Danae 46,70% całości zamówienia tj. ceny ofertowej.  

2. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zdanie: "Z wykonawcą zostaną podpisane dwie osobne 

umowy przez PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. na ww. zadania." 

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w pyt nr. 1 

3. Prosimy o wskazanie adresów na jakie będą szły wysyłki? 

Na tę chwilę nie są znane adresy wysyłek  zachęt. W zależności od rodzaju zachęty przesyłki 

będą wysyłane do szkół lub bezpośrednio do uczniów tj. respondentów. 

4. „Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżący dostęp do części danych o postępie prac w 

projekcie on line” Jak Zamawiający wyobraża sobie taki dostęp? 

Zamawiający nie może odpowiedzieć na to pytanie. Sposób zapewnienia dostępu do danych o 

postępie prac będzie oceniany w ramach oceny ofert. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty. Czy Zamawiający rozważy zmianę i możliwość przysłania 

oferty e-mailem? 

Zamawiający nie zmienia zapisów dot. sposobu złożenia oferty. 

6. Wykonawca nie może złożyć ofert wariantowych a jednocześnie Zamówienie będzie 

realizowane dla 2 podmiotów. Prosimy o potwierdzenie, że nie są to warianty oferty. 

W ramach postępowania wyłoniony zostanie Wykonawca, który podpisze 2 umowy. Jedną z 

PBS Sp. z o.o. a drugą z Danae Sp. z o.o. Umowa z PBS będzie stanowić 53,30% a z Danae 

46,70% całości zamówienia tj. ceny ofertowej. Złożona oferta z jedną ceną ofertową nie 

stanowi oferty wariantowej. 

7. Czy Zamawiający rozważy zmiany warunków płatności? Procenty wynagrodzenia 

zaprezentowane w zał. 1. są niekorzystne dla Wykonawcy a w dalszej perspektywie dla 

Zamawiającego. Przy dużym wolumenie zamówień złożonych niejako „z góry” Wykonawca jest 

w stanie uzyskać dużo atrakcyjniejsze ceny jednostkowe. Niemniej jednak wymaga to 

zaangażowania znacznego kapitału. 

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących warunków płatności. Zwracamy również 

uwagę, że na chwilę obecną w związku z decyzjami Rządu dot. zamknięcia szkół nie jesteśmy w 

stanie określić ostatecznego wolumenu oraz harmonogramu dostaw.  

8. SOPZ. 2. Informacje o projekcie – rozumiemy, że opis projektu dotyczy projektu realizowanego 

przez PBS i Danae a nie ew. Wykonawcę Zamówienia? 

Przytoczony opis projektu przedstawia projekt realizowany przez Wykonawców. Opis ten został 

przedstawiony potencjalnym Wykonawcom poglądowo. 

9. Jednym z parametrów czytnika książek, przewidzianego jako jedna z nagród dla uczniów, jest 

waga urządzenia. Czy podana wartość oznacza dokładną wagę urządzenia czy może wagę 

maksymalną? 

Jest to waga maksymalna. 
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10. Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający przekaże adresy, pod które należy wysłać 

produkty/zestawy? 

Adresy zostaną przekazane z minimum terminu wynikającego ze zadeklarowanego w ofercie 

terminu dostawy – liczba dni roboczych, jaka upłynie od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na 

dostawę do dnia dostarczenia pod wskazany adres 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą a jaki jest budżet 

Zamawiającego? 

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w pyt nr. 1 

12. Jak ma się punkt VI.1 do III.9? 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dokumenty zostały poprawione. 

13. ZACHĘTY za udział – czy proponowane zestawy upominków muszą się składać z 3 elementów? 

Nie muszą. Zestawy mogą się składać z 1, 2 lub 3 rzeczy. 

14. Jaki jest budżet na poszczególne rodzaje zachęt? Bez tego szalenie trudno ustalić cenę usługi. 
Odpowiedzi na to pytanie udzielono w pyt nr. 1 

15. Czy Zamawiający zaakceptuje potwierdzenia odbioru zachęt przez Użytkowników w formie 
elektronicznej informacji pochodzącej z systemu teleinformatycznego firmy przewozowej? 
Potwierdzeniem doręczenia zachęty będzie zapis w systemie elektronicznym wraz z 

geolokalizacją. Ostateczna decyzja o formie potwierdzenia odbioru zachęty przez 

szkoły/respondentów zostanie ustalona z Wykonawcą po zapoznaniu się z koncepcją realizacji 

projektu. 

16. Jakie kary umowne za niewywiązywanie się z terminów wskazanych w umowie Państwo 

przewidujecie?  

Wysokość kar zostanie ustalona z Wykonawcą po zapoznaniu się z koncepcją realizacji projektu 

na etapie podpisania umowy. Niemniej standardowo w tego rodzaju umowach Zamawiający 

przewiduje 2 rodzaje kar: kara za opóźnienia maksymalnie 1% za każdy dzień a w przypadku 

odstąpienia od umowy 20% wartości wynagrodzenia. Kary zostaną dostosowane do specyfiki 

umowy. 

17.  Czy w związku z bieżącą sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa, Zamawiający 

przewiduje zmiany w harmonogramie dostaw opisanego w punkcie 5? 

Harmonogram projektu może ulec zmianie. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze stanowiska 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii realizacji projektu. 

18. Czym jest kolumna "Zadanie w projekcie" Pkt. III.5? 

To pomocnicza kolumna, która mówi o numerze zadania z Wniosku o dofinansowanie. Dla 

Wykonawcy kolumna ta nie ma znaczenia. 

19. Jakie testy Zamawiający ma na myśli w opisie kryteriów oceny koncepcji „ "(ii) sposób 

przeprowadzenia testów"? 

Zamawiający zakłada testową weryfikację koncepcji Wykonawcy na realizację projektu. Rolą 

Wykonawcy jest zaproponowanie sposobu przetestowania systemu.  

 

Zamawiający umieszcza na stronie www i w bazie konkurencyjności zaktualizowane dokumenty dot. 

postępowania z uwzględnieniem powyższych pytań i odpowiedzi oraz z korektą literówek.  

 


