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Warszawa, dnia 13.10.2021 r.  
 
Dotyczy postępowania nr: IBE/290/2021  
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 1 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania 
poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 
 

Pytanie nr 1  

W przypadku Zespołu Ekspertów w załączniku nr 4 do zamówienia nr IBE/290/2021 "Wykaz 

spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3 ogłoszenia" należy podać 3 opracowania (lub 

ekspertyzy lub artykuły naukowe lub analizy) stanowiące dorobek Zespołu Ekspertów czy każdego 

wykazanego eksperta osobno? 

Opowiedź do pytania nr 1  

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do zamówienia (Wykaz spełniania warunków), należy 

wykazać  3 opracowania dla każdego wskazanego eksperta osobno.  

 

Powyższą informację potwierdzają zapisy Treści ogłoszenia - załącznik nr 1: cyt. "Dla uniknięcia 

wątpliwości, Zamawiający informuje, że w przypadku gdy ofertę składa Zespół Ekspertów lub 

Wykonawca który dysponuje Zespołem ekspertów to powyższy warunek musi spełnić każdy ekspert 

wskazany do realizacji zamówienia".  

 

Pytanie nr 2  

W przypadku Zespołu Ekspertów (osoby fizyczne) jakie są możliwości prawidłowego złożenia oferty: 

- każdy z ekspertów zespołu podpisuje formularz ofertowy wraz z załącznikami 

- jeden z ekspertów reprezentuje zespół (na podstawie upoważnienia pozostałych ekspertów) i 

podpisuje formularz ofertowy wraz z załącznikami? 

Opowiedź do pytania nr 2  

Zamawiający informuje, że oferta jest poprawnie złożona przez Zespół ekspertów (osoby fizyczne) 

gdy:  

- każdy z ekspertów zespołu podpisuje formularz ofertowy wraz z załącznikami lub 

- jeden z ekspertów reprezentuje zespół (na podstawie upoważnienia pozostałych ekspertów) i 

podpisuje formularz ofertowy wraz z załącznikami.  

 

Powyższą informację potwierdzają zapisy Treści ogłoszenia - załącznik nr 1: cyt. "W przypadku 

złożenia jednej oferty przez kilku ekspertów (Zespół Ekspertów), Zamawiający wymaga, aby oferta 

była podpisana przez każdą z tych osób, lub przez pełnomocnika reprezentującego ekspertów. 

Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć 

do oferty. W przypadku składania oferty poprzez pocztę elektroniczną, należy oryginał 

pełnomocnictwa lub jego poświadczoną kopię dostarczyć na adres siedziby Zamawiającego. 

 


