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Warszawa, 2020-03-12
WZ.270.62.2020
2020-05856

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:  Kampania
informacyjno-edukacyjna w ogólnopolskim tygodniku opiniotwórczym”, znak sprawy
WZ.270.62.2020.

W związku z wpłynięciem informacji od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu w odniesieniu
do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza jej treść i udziela wyjaśnienia.
Pytanie 1:
W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym dotyczącym Kampanii
informacyjno-edukacyjną w ogólnopolskim tygodniku opiniotwórczym, zwracam się z pytaniem czy
wszystkie dokumenty składające się na ofertę mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oraz czy oferta może zostać przesłana w podziale na części ze względu na duże pliki,
dotyczące artykułów (skany na potwierdzenie doświadczenia).
Czy jest możliwość wysłania do Państwa linku przez WeTransfer? wtedy cała oferta będzie możliwa
do przesłania jednym mailem.
Odpowiedź 1:
Zgodnie z pkt. 15.1) Zapytania ofertowego, Wykonawca winien przesłać wypełniony i podpisany
formularz oferty. Zamawiający informuje, iż może to być podpis w formie tradycyjnej tzn. dokument
podpisany i przesłany w postaci skanu lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Obie formy są dopuszczalne i dotyczą wszystkich składanych dokumentów.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentu lub oświadczenia może nastąpić przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub własnoręcznego podpisu na dokumencie i złożonego
w postaci skanu dokumentu. Obie formy są dopuszczalne.
Zgodnie z pkt. 13 Zapytania ofertowego, ofertę należy złożyć: w postaci elektronicznej na adres
e-mail: wzp@csioz.gov.pl lub na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.
W przypadku trudności z przesłaniem wraz z ofertą któregokolwiek pliku, stanowiącego załącznik do
oferty np. pliku ze zdjęciami na wskazany wyżej adres mailowy lub skrytkę ePUAP, Zamawiający
dopuszcza możliwość przesłania wraz z ofertą np. linku do strony internetowej lub serwera z którego
Zamawiający będzie mógł pobrać złożone przez Wykonawcę dokumenty.
Zamawiający informuje jednocześnie, że dopuszcza złożenie oferty podzielonej na części z uwagi na
wielkość plików części, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 13 Zapytania ofertowego w zakresie każdej
z przesłanych części.
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