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Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr ZOZ-02_17 dotyczącego dostawy 
oraz wdrożenia systemu informatycznego klasy MES (Manufacturing Execution 

System – System Realizacji Produkcji) 

 

 

Pytanie: „Punkt 4 podpunkt 4.2 podpunkt 4.2.2. ustęp 2 a). Z jakiego powodu warunek 
wyższego wykształcenia ograniczony został do wykształcenia wyższego ? Jest wielu specjalistów 
w zakresie MES nie posiadających wykształcenia technicznego. Czy osoby bez wykształcenia 
technicznego będą brane pod uwagę ?” 
 
Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem treść Zapytania ofertowego została zmieniona 
w ten sposób, iż z punktu 4 podpunkt 4.2 podpunkt 4.2.2. ustęp 2 a) wykreślono słowo 
„technicznym”. 
 
Pytanie: „Punkt 6.3 podpunkt 6.3.1 zapytania ofertowego. Załącznikiem nr 1 do zapytanie 
ofertowego jest opis przedmiotu zamówienia a nie wzór formularza ofertowego. Czy rzeczony 
dokument jest potrzebny w przypadku gdy osoba podpisująca Wniosek o dopuszczenie jest 
wymieniona w KRS (który jest załącznikiem do wniosku)  jako osoba uprawniona do 
reprezentacji i zaciągania zobowiązań ? Zapytanie ofertowe określą ze musi być zarówno KRS 
jak dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania. Proszę o jednoznaczną 
interpretację w tym zakresie.” 
 
Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem treść Zapytania ofertowego została zmieniona 
w ten sposób, iż zamiast słów „załącznikiem nr 1 – wzór formularza ofertowego” wpisano słowa 
„załącznikiem nr 2 – wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. Jednocześnie 
informujemy, iż w przypadku gdy oprócz osób wymienionych w KRS / CEIDG występują inne 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, wymagany jest 
dokument te osoby wskazujący. 
 
Pytanie: „W punkcie 6.1.2 podpunkt 1) jest wymagane sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata. 
1. Wymagane Sprawozdanie Finansowe to zbiór wielu dokumentów. Czy bilans i rachunek 

wyników są dokumentami wystarczającymi w tym zakresie ? 
2. Jaki dokument należy udostępnić jeżeli Sprawozdanie za rok 2016 nie jest jeszcze dostępne ?” 
 
Odpowiedź: Bilans i rachunek wyników nie są wystarczające. Jedynie w przypadku, gdy 
sprawozdanie finansowe za rok 2016 nie jest jeszcze dostępne, Zamawiający warunkowo 
dopuszcza aby Wykonawca załączył jedynie bilans i rachunek wyników, bądź deklarację 
podatkową lub inną formę zestawienia finansowego na potwierdzenie obrotów za 2016 rok.  


