BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU
Jastrzębie-Zdrój, dn. 18.09.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIE OFERTOWE „9.2.5-SIM-07EO”
na dostawę kart SIM wraz z usługą nielimitowanych połączeń głosowych przez okres 20 miesięcy przeznaczonych do
urządzeń ICT dla uczestników/uczestniczek projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie
w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”
(Kody CPV: 31712112-8 Karty SIM, 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne)

Pytanie 1.
ZO 9.4 - Prośba o sprawdzenie i skorygowanie terminu złożenia ofert - jest 22.07.2017 r. do godz. 15:30 prawdopodobnie
powinno być 22.09.2017 r. do godz. 15:30
Odpowiedź:
Jest to omyłka pisarska, prosimy o poprawienie tegoż zapisu w swoich dokumentach. Terminem złożenia ofert jest 22 września
2017 r. do godz. 15:30. Dziękujemy za wskazanie omyłki.
Pytanie 2.
ZO 2.3 – W spisie usług objętych opłatą abonamentową nie ma informacji o SMSach. Czy koszt wysyłania SMSów w kraju
ma być objęty kosztami usługi abonamentowej czy też ma ta usługa ma zostać zablokowana przez operatora?
Odpowiedź:
Usługa SMS nie jest konieczna.
Pytanie 3.
Załącznik nr 1 do ZO „Oferta” – w celu uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie że w pozycjach ”a”,”b”,”c”,”d” mają
zostać podane ceny jednostkowe opisanej usługi?
Odpowiedź:
W pozycjach „a”, „b”, „c”, „d” Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego mają zostać podane ceny jednostkowe opisanej usługi.
Pytanie 4.
Załącznik nr 1 do ZO „Oferta „– Zwracamy uwagę, że tak opisany wzór na cenę przedmiotu zamówienia polegający na
mnożeniu jednostkowych cen brutto prowadzi do powstania błędów zaokrągleń w związku z tym sugerujemy
wprowadzenie wzoru odnoszącego się do jednostkowych cen netto 290*(a+20*c)*1,23.
Odpowiedź:
Z uwagi na kwalifikowanie w projekcie „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach
opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” wydatków w kwotach brutto przyjęty
do obliczania wartości oferty pozostaje wzór zastosowany w pozycji „e” Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Pytanie 5.
Załącznik nr 3 do ZO „oświadczenie o braku powiązań” – Punkt „d”. Zamawiający nie ujawnił danych dalszych osób objętych
tym oświadczeniem m.in. „ pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje, że
Wykonawca podpisuje w/w oświadczenie tylko na podstawie danych ujawnionych w KRS Zamawiającego oraz własnej
wiedzy w tym zakresie.
Odpowiedź:
Tak.
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