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Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2018 r. 

Znak: EOBR/ELOG/0052/2018 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa eventów i wydarzeń 

specjalnych dla klientów Energa-Obrót SA” - ZP/02/EOB-DM/2018. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (4) 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

ENERGA-OBRÓT S.A. przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ w postępowaniu na: 

„Kompleksową obsługę eventów i wydarzeń specjalnych dla klientów Energa-Obrót SA”. 

 

1.  Prośba Wykonawcy o wyjaśnienie: 

Czy przy określaniu cen netto za poszczególne wydarzenia, które będą oceniane jako jedno z kryterium 

Wykonawcy mają obracać się w szacunkowych widełkach przedstawionych w SIWZ?  

Jeżeli nie to czy Zamawiający określił minimalną cenę netto za każde wydarzenie? 

Jeśli kwota całkowita w SIWZ 4 944 600 zł brutto jest prawidłowa ( nie można złożyć oferty wyższej brutto), 

I jeśli ilości eventów z grup są prawidłowe z załącznika nr 12 ( grupa A - 3, grupa B - 9, grupa C - 3, grupa D- 

6, grupa E - 6, Grupa F-6 ) - to prośba o potwierdzenie, że widełki podane w SIWZ nie są wytyczną. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że podane w SIWZ wartości są wartościami szacunkowymi wynikającymi                                      

z wcześniejszych doświadczeń. Podane widełki nie są wytyczną i nie muszą się sumować. 

Jednocześnie zwraca uwagę, że nie zamierza wpływać na wycenę, która leży po stronie Wykonawcy.  

Należy jednak pamiętać, że cena jest jednym z kryteriów oceny. Dodatkowo wskazujemy na zapis                 

w SIWZ, który mówi  o tym, że  Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia 

umowy ramowej do wyczerpania kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia (tj. 4 944 600 zł 

brutto), jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy. 
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2. Prośba Wykonawcy o wyjaśnienie: 
W dokumentacji przetargowej - Załącznik nr 12 do SIWZ wyszczególnionych zostało 7 Grup eventowych z 

przypisanymi 7 nazwami eventów i polami do ich wyceny.  

 Czy Wykonawca składając ofertę powinien wycenić wszystkie eventy czy jedynie event z Grupy B - wyjazd 

incentive VIP, którego koncepcja jest zadaniem przetargowym podlegającym ocenie.  

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy muszą wycenić w ofercie wszystkie eventy, natomiast 

wymagana  koncepcja dotyczy tylko grupy  B.  

 
 

 

 


