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PosTĘPoWANlE o UDZlELENlE ZAMoWtENlA NA USŁUGl SPoŁECZNE NR PCPR.23o.6.2018
Organizac1o wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. ,,Dzień z Rodzinq"

w rlmach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

Wschowa, dnia 26.07 .2018 r.

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie nr PCPR.230.6.2018

Treść zapytania:

,,Jęśłi, dCIbrze razumiem podatek VAT w tym vvypadku zapłaci Zamawiajqcy czyli jeśli FundaQa
zatrudni flrmę zajmujqcq się absługq grilla ad poczqtku da końca i vvystawi za real|zację

usługl łakturę VAT - kosż VAT ZAPŁAC| ZAMAW|AJĄCY ?

Wykonawca, ktarego oferta zastanie uznona za najkorzystniejszq, jest zobowiqzany najpoźniej w
dniu podpisania umawy przedstawić ZamawiĘqcemu szczegołowe wyliczenie wartości zamówienia
netta i brutto, tj. wskazać elementy zamówienia, co do których został naliczony padatek VAT araz
wysokość tego podatku."

Odpowiedź:

Zgodnie zart.ż pkt 1 ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

i ust, 2 ustawy z dnia 9 maja2al4r. o informowaniu o cenach towarów i usług, czyli wartość wyrażoną

w jednostkach pieniężnych, uwzględniającą padatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi} podlega obciążeniu podatkiem od

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Wykonawca jest zobowiązany podać koszt za organizację

catego eamówienia, uwzględniając wszystkie koszty określone w przedmiocie zamówienia, A więc tez
podatek VAT, jeśli zajdzie obowiązek jego opłacenia. Zgodnie z'tym zapisem to wykonawca składając

ofertę ma poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi itd, zgodnie z

pkt 7 ogłoszenia. Obowiązek rozliczenia podatku VAT od dokonanej dostawy towarów lub świadczenia
usługi spoczywa na sprzedawcy zgodnie z ustawą 11,03.2004 r. o podatku od towarów i usług

wyjątkiem od tej reguły jest dostawa towarów oraz świadczenie usług wymienionych odpowiednio w

załączniku nr 11 oraz 14 do ustawy o VAT, które podlegają rozliczeniu według mechanizmu odwrotnego
obciążenia. Kwestia stosowania procedury odwrotnego obciążenia została uregulowana w art. t7 ust.

1pkt7i8ustawyoVAT.

Treść zapytania:

,,Czy mażna akreślić w treści zamówienia ilość todow ? Np 2 na 1 dziecka - nieagraniczona ilaść
tadów jest bardzo trudna do oszacawania kosztów,"

Odpowiedź:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nr PCPR.230.5.2018, Wykonawca zobowiązany jest

do zapewnienia stoisko z lodami oraz osobę do obsługi tego stoiska. Zamawiający nie określił ilości
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lodów przypadających na 1osobę. W związku z powyższym przyjąć można, że ilość lodów jaką zapewnić

ma Wykonawca musi być co najmniej taka jak ilość wszystkich uczestników wskazana w OPZ.

Treść zapytania:

,,Czy Wykonawca będzie mógł pobierać apłaty za lody , grilla od osób nie zaproszonych na festyn ja
jakĘ podstawie Wykonawca będzie wiedział, że dziecka i rodzić jest gościem zaprlszonym-
przewidujecte Państwo jakies opaski lub podabnego rodzaju adznaki upraniajqcę do udziału w

festynie"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca pobierał jakieś opłaty od uczestników wydarzenia,

Planowane przedsięwzięcie będące przedmiotem zamówienia ma charakter wydarzenia zamkniętego.

Zaproszone zostaną na nie przez Zamawiającego wyłącznie osoby, co do których są kierowane

działania, prowadzące do osiągnięcia celu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia. Tożsamość

uczestników wydarzenia zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiającego.
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