Warszawa, dn. 23.07.2020 r.
Odpowiedzi
na pytania dotyczące Konkursu ofert na najem przestrzeni kawiarnianej
w pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie usytuowanym w Warszawie, przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22

W dniu 22 i 23 lipca br. do Organizatora wpłynęły następujące pytania:
1. prosimy o informację, czy ma to być jedynie deklaracja dotycząca etatów, czy wymagają Państwo
przedstawienia stosownych dokumentów?
2. Czy wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, czy wystarczy oświadczenie? W takim krótkim
terminie otrzymanie takiej deklaracji jest awykonalne.
3. Po szczegółowym zagłębieniu się w treść regulaminu, chciałybyśmy zapytać, czy aby poniższy fragment jest
poprawnie
sformułowany:
"Maksymalną
liczbę
punktów,
która
może
być
przyznana
w tym kryterium to 60 pkt. Otrzyma ją oferta z najniższą ceną brutto”.
Odpowiedzi:
Pytanie 1
Na etapie ofertowania Organizator wymaga jedynie zadeklarowania w formularzu ofertowym liczby etatów.
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium będą wymagane do przedstawienia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy zgodnie z postanowieniami §5 ust. 9 i 10 wzoru umowy pod rygorem naliczenia kar
umownych wskazanych w umowie.
Pytanie 2
Jak wskazano w § 9 Regulaminu konkursu: mając na względzie sytuację epidemiczną Organizator dopuszcza
złożenie oświadczenia, co do okoliczności określonych w pkt 4 i 5 (zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz
o niekaralności), zaś stosowne zaświadczenia wymagane będą od oferenta, którego oferta w ramach
wstępnego badania zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pytanie nr 3
wobec oczywistej omyłki pisarskiej Organizator prostuje treść Regulaminu konkursu w §13 ust. 1 (tekst pod
tabelą) i nadaje mu brzmienie:
Maksymalną liczbę punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 60 pkt. Otrzyma ją oferta
z najwyższą ceną brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
cena badanej oferty
cena najwyższej oferty

x 60

=

Liczba punktów oferty

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Joanna Mytkowska
Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
---podpis na oryginale ---

