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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług 

fotograficznych na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych  
w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu” (nr sprawy: WZP/WIPFE/U-332-30/22) 

 
 
 W związku z wniesionym zapytaniem do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust 2 w związku z ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych (dalej: Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi:  
 
Pytanie nr 1 do SWZ Proszę o podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć tym razem, na 

realizację zamówienia. Nie mogę znaleźć tej informacji w dokumentach 
postępowania, a jest to o tyle istotne, że 2 poprzednie postępowania  
o „Świadczenie usług fotograficznych...“ zostały unieważnione i nie wiem czy 
poprzednio wykonane przez nas kalkulacje cenowe tym razem mają szansę 
spotkać się z szacowanymi przez Państwa kwotami. Ta informacja była dostępna 
przy poprzednich analogicznych postępowaniach. 
 

Odpowiedz nr 1 do SWZ Wartość szacunkowa została ustalona na kwotę 110 697,42 zł, co stanowi 
równowartość 24 855,72 euro. Wartość szacunkowa jest to wartość bez podatku 
od towaru i usług VAT. Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotu 
zamówienia zostanie podana przez Zamawiającego w dniu otwarcia ofert (przed 
dokonaniem otwarcia ofert). 
 
Wartość szacunkowa przedmiotu została wskazana w pkt 3.4.1.) „Opis zmiany,  
w tym tekst, który należy dodać lub zmienić” Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 
dotyczącym Ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie 

elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną 
dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.  
 

Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje 
zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie 
elektronicznej. 
 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora  
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
Michał Kosior 
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
Sprawę prowadzi: 
Anna Pogorzelska 
tel. 22 542 27 43 
email: a.pogorzelska@mazowia.eu 
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