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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Usługę przeprowadzenia 

kampanii informacyjno–promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej nowej perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027” (nr sprawy: WZP/WIPFE/U-332-23/22) 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. 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 5: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu 

WZP/WIPFE/U-332-23/22 – Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno–promocyjnej 
szerokiego zasięgu dotyczącej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 
2021-2027 do 15 lipca. Prośbę swoją motywują trwającym sezonem urlopowym, który 
zdecydowanie wydłuża czas potrzebny na przygotowanie i złożenie oferty. Proszę  
o pozytywne rozpatrzenie prośby. Prowadzone postępowanie jest dla nas niezwykle 
interesujące i zależy nam na złożeniu w nim oferty. 
 

Odpowiedz nr 5: Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie w dniu 28.06.2022 r. Pierwotny termin 
składania ofert został wyznaczony na dzień 08.07.2022 r., do godz. 10:00. W dniu 
01.07.2022 r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Nowym terminem składania 
ofert był dzień 12.07.2022 r. Całkowity termin na złożenie ofert w przedmiotowym 
postępowaniu niemal dwukrotnie przekracza minimalny termin wynikający z ustawy P.z.p.  
Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe przesunięcie terminu składania ofert. 
 

Pytanie nr 6: Czy kwota wskazana w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt 4.1.5 jest kwotą netto czy brutto? 
 

Odpowiedz nr 6: W pkt 4.1.5 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zobowiązany jest wskazać wartość 
szacunkową przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 28 ustawy P.z.p. „Podstawą ustalenia 
wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku 
od towarów i usług, ustalone z należytą starannością”. Z powyższego wynika, że kwota 
440.510,00 zł jest wartością netto. 

 
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. 
 
 

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

 
Sprawę prowadzi: 
Justyna Olędzka – Kwiecińska 
tel. 22 542 25 15 
email: j.oledzka@mazowia.eu 
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