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Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania  prowadzonego  w formie  zapytania  ofertowego pn.: „Druk i  dostawa publikacji 
książkowych  oraz  wykonanie  i  dostawa  edukacyjnej  gry  planszowej  na  potrzeby  Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1:
Proszę o określenie stawki podatku VAT dla publikacji  „Elementarz Młodego Patrioty dla najmłodszych” oraz 
„Elementarz Młodego Patrioty dla starszych”, oczekują Państwo kwoty brutto a możemy mieć 5 lub 8% stawkę 
podatku VAT.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w Formularzu ofertowym załącznik nr 3a do zapytania - cenę oferty brutto za realizację 
zamówienia i nie ma obowiązku określania konkretnych stawek VAT. Wykonawca powinien zastosować się do 
obowiązujących go przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w Formularzu ofertowym - załącznik nr 3a do zapytania. 

Pytanie 2:
Czy terminy realizacji zamówienia są do negocjacji? Czas potrzebny na realizację gry to ok 10-14 dni roboczych 
od AKCEPTACJI PLIKÓW do druku. W tak krótkim czasie jak do 24.08.2018 zamówienie jest niewykonalne.  
Do wykonania broszur  również potrzebujemy ok 10 dni  roboczych liczonych od momentu akceptacji  plików  
do druku.

Odpowiedź:
Termin  realizacji  nie  podlega  negocjacji.  Zamawiający  podtrzymuje  termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 
24.08.2018 roku. 

Pytanie 3:
W dokumentach „projekt umowy …” par.3 ust.2 znajduje się treść: „oraz rozładunkiem w miejscu wskazanym 
przez  Zamawiającego”.  Proszę  o  podanie  szczegółowych  warunków  rozładunku:  miejsce  wyładunku  palet, 
miejsce składowania, odległość, dostępna droga, czy przejedzie wózek widłowy z paletą itp.  Całość dostawy 
obejmie 3-4 palet o łącznej wadze około 2600 kg, nie jest to zatem kwestia przeniesienia kilku kartonów.

Odpowiedź:
Zamawiający  wskazał  miejsce  dostawy  przedmiotu  umowy  w  §  2  ust  3  w  Projekcie  umowy  w załączniku  
nr 4a i 4b do zapytania. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 4:
W dokumentach „projekt umowy …” par.5 znajduje się treść: „zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, 
wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych”. W przypadku gdy proces produkcyjny trwa 8 dni roboczych trudno jest  
zastąpić wadliwy produkt nowym w terminie 3 dni. Proszę o rozważenie wydłużenia terminu wymiany do 8 dni 
roboczych.

Odpowiedź:
Zamawiający  podtrzymuje  warunki  zamówienia  zawarte  §  5  w  Projekcie  umowy  -  załącznik  nr  4a  i  4b  
do zapytania. 


