
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 02.06.2021 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/IM/1.4IIE 

 

Pytania : 

1. Agencja Simply Creative chciałaby przystąpić do postępowania w Państwa zapytaniu, jednak 
brakuje nam jednego warunku: udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji  w ciągu 
ostatnich 5 lat co najmniej jednej usługi związanej z zaprojektowaniem marki dedykowanej na 
rynek zagraniczny bądź marki, której produkty w ponad 75% są sprzedawane na zagranicznych 
rynkach zbytu. 

Czy to dyskwalifikuje nas w złożeniu oferty? 

Proszę o pilną odpowiedź. 

2.   Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty do poniższego zapytania. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50521 

Mam dodatkowe pytania do poniższych wymogów: 

e) Zestawienie potwierdzające iż Oferenci w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej jedną 
usługę zbieżną z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego o wartości co najmniej 80 tys. 
PLN - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  

- czy może to być kilka usług o niższej wartości, nie mniej jednak łącznie spełniających 
kryterium wartości przekraczającej 80tyś? Co rozumieją Państwo poprzez - Dokument 
potwierdzający wartość wykonanej usługi? 

 

Odpowiedzi :  

Ad 1.  

Nie dyskwalifikuje to Państwa do przystąpienia do zapytania ofertowego i złożenia oferty lecz w 
późniejszym etapie przy ocenie taka oferta, która nie spełniałaby punktu IV zapytania 
ofertowego „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” czyli również „udokumentowania                doś
wiadczenia w zakresie realizacji  w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednej usługi związanej z 
zaprojektowaniem marki dedykowanej na rynek zagraniczny bądź marki, której produkty w ponad 75% 
są sprzedawane na zagranicznych rynkach zbytu” zostałaby odrzucona ze względu na nie spełnienie 
wymogów formalnych.  

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50521


 
Ad 2.  

Zgodnie z zapisem zapytania ofertowego z punktu VI „WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI” podpunktem e) musi 

być to „Zestawienie potwierdzające iż Oferenci w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej jedną 

usługę zbieżną z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego o wartości co najmniej 80 tys. PLN” 

W kwestii dokumentu potwierdzającego wartość wykonanej usługi w zapytaniu ofertowy w punkcie 

IV „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” podpunkcie e) widnieje zapis z którego wynika w jakiej 

postaci dokument ma zostać przedstawiony : „Posiadanie udokumentowania iż Oferenci w ciągu 

ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej jedną usługę zbieżną z przedmiotem niniejszego zapytania 

ofertowego o wartości co najmniej 80 tys. PLN. –udokumentowanie przedstawione w formie 

faktury.” 


