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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Organizację stoiska 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i obsługa strefy europejskiej podczas 
wyjazdów na wydarzenia o charakterze plenerowym odbywające się na terenie województwa 
mazowieckiego w 2023 r.” (nr sprawy: WZP.331-1-8/23.U.WIPFE) 

 
 
 W związku z wniesionym zapytaniem do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi:  
 
Pytanie nr 1 do SWZ W OPZ opisują Państwo transport, którego nie ma w kalkulacji formularzu oferty. 

Prosimy o wyjaśnienie. 
 

Odpowiedz nr 1 do SWZ Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.  W związku  
z tym zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ „Formularza oferty”. Zmieniony 
Załącznik nr 1 do SWZ zostaje zamieszczony pod nazwą 
„1_Formularz_oferty_zmieniony”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę 
uwzględniającą powyższa zmianę. 
 
Patrz Zmiana nr 4 do SWZ 
 

Pytanie nr 2 do SWZ W kalkulacji w formularzu oferty nie ma miejsca na dodatkowe atrakcje, które są 
punktowane. Czy atrakcje mają zawierać wyłącznie animatora. i tym samym mają 
być wliczone w koszty osobowe? 
 

Odpowiedz nr 2 do SWZ W ramach oceny oferty Wykonawcy w kryterium „Atrakcyjność” Zamawiający 
przyzna punkty za uwzględnienie dodatkowych elementów uatrakcyjniających 
ofertę aktywności na stoisku Zamawiającego podczas każdego z 6 wydarzeń, 
poprzez zastosowanie dodatkowych atrakcji nieopisanych w Opisie przedmiotu 
zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty za zaoferowanie dodatkowych 
elementów (nie więcej niż 3) umożliwiających uczestnikom aktywne spędzenie 
czasu, zachęcających do odwiedzenia stoiska Zamawiającego oraz 
uatrakcyjniających ofertę aktywności na stoisku Zamawiającego podczas każdego 
z 6 wydarzeń. Wykonawca może, ale nie musi zaoferować realizację dodatkowych 
atrakcji wybranych z listy wskazanej w pkt 33.2.3.1 SWZ. 
W związku z faktem, iż zaoferowanie dodatkowych atrakcji nie jest obligatoryjne, 
Zamawiający celowo nie uwzględnił osobnej pozycji do wyceny tych elementów  
w Formularzu oferty. Wszystkie elementy oferowane przez Wykonawcę w ramach 
pozacenowych kryteriów oceny muszą być zrealizowane w ramach całkowitej 
wartości oferty. Zamawiający nie wskazuje pozycji, w której Wykonawca może 
uwzględnić ewentualne koszty zaoferowania dodatkowych elementów. 
Zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, w przypadku zaproponowania 
dodatkowych elementów uatrakcyjniających ofertę aktywności na stoisku 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia animatora odpowiedzialnego za 
obsługę każdej dodatkowej aktywności w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, 
efektywność i pełną funkcjonalność danego elementu dodatkowego, tj. do 
każdego zaproponowanego w tym kryterium elementu Wykonawca musi 
zapewnić dodatkową osobę/ osoby do jego obsługi. Ponadto Wykonawca jest 
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zobowiązany każdorazowo do zapewnienia wszystkich elementów i akcesoriów 
niezbędnych do przeprowadzenia danej dodatkowej atrakcji. Zamawiający 
również nie wskazuje pozycji, w której Wykonawca może uwzględnić ewentualne 
koszty zaoferowania dodatkowych osób/wyposażenia do obsługi stoisk. 
 

Pytanie nr 3 do SWZ Czy dodatkowe atrakcje mają zostać opisane w dedykowanej prezentacji 
dołączonej do dokumentów? 
 

Odpowiedz nr 3 do SWZ Informacje o zaoferowaniu dodatkowych atrakcji należy wskazać w pkt 5.b 
Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza oferty. Zamawiający nie wymaga 
dodatkowego opisywania tego elementu. Niemniej jednak Wykonawca może 
dołączyć do oferty dodatkowe dokumenty/prezentacje o charakterze 
informacyjnym. 

 
Niniejsza odpowiedź zamieszczona na Platformie e-Zamówienia oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.  
 
Zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p., Zamawiający zmienia zapisy SWZ w poniższy 

sposób: 
 
Zmiana nr 1 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, 
 tj. do dnia 15.04.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,  
w którym upływa termin składania ofert” 
 

Zmiana nr 2 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2023 r., o godz. 10:00” 
 

Zmiana nr 3 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Otwarcie (odszyfrowanie) ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy  
e-Zamówienia, w dniu 17.03.2023 r., o godz. 10:30” 
 

Zmiana nr 4 do SWZ Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie dodania dodatkowej pozycji 
do Formularza oferty.  W związku z tym zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ 
„Formularza oferty”. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ zostaje zamieszczony pod 
nazwą „1_Formularz_oferty_zmieniony”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
ofertę uwzględniającą powyższa zmianę. 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/  oraz 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie 
modyfikacje zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy do dnia udzielenia 
niniejszych wyjaśnień wyrazili zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem. 
 

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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