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Dotyczy: świadczenia usług magazynowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – 
zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.19.2017.MG 

 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17 lutego 2017 r. na usługę świadczenia usług 
magazynowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, poniżej przekazuję pytania 
jednego z potencjalnych oferentów wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie nr 1: 
„Jak jest orientacyjna kwota przeznaczona na przechowanie?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający nie podaje kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia. 
 
Pytanie nr 2: 
„Jaki jest czas przechowania?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Istotnych postanowień 

umowy. 

 
Pytanie nr 3: 
„Czy magazyn będzie przez państwa wizytowany?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Tak, zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zakupu oraz w Istotnych 
postanowieniach umowy. 
 
Pytanie nr 4: 
„Czy odbiór z  poprzedniego magazynu jest dodatkowo płatny  i  jakie są to ilości?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Dodatkowa usługa świadczona przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, polega na 
przewiezieniu 133 europalet z podręcznikami szkolnymi (waga jednej palety ok. 800 kg) 
z dotychczasowego magazynu wykorzystywanego przez Zleceniodawcę (znajdującego się 
przy ul. Baletowej 115B w Warszawie) do magazynu Zleceniobiorcy. Cenę usługi 
Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym. 
Realizacja usługi dodatkowej opisana jest w Opisie przedmiotu zakupu i Istotnych 
postanowieniach umowy. 
 
Pytanie nr 5: 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 



 

 
 

„Jak towar jest pakowany? Czy jest na paletach?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zgodnie z Opisem przedmiotu zakupu, jest na paletach. 
 
Pytanie nr 6: 
„Czy w ciągu czasu magazynowania będą przewidziane jakieś dostawy?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Tak, będą, zgodnie z Opisem przedmiotu zakupu. 
 
Pytanie nr 7: 
„O co chodzi w przypadku komplementacji towaru i wydania towaru? Czy państwo w ciągu 
przechowywania będą chcieli jakaś część podręczników? Jak rozumiem mu mamy to 
przygotować i załadować na samochód. Czy wtedy jest transport wasz czy my się tym 
zajmujemy?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Komplementacja towaru polega na przygotowaniu towaru do odbioru przez Zamawiającego 
zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zakupu oraz w Istotnych 
postanowieniach umowy, zaś wydanie towaru polega na załadunku towaru przygotowanego 
do transportu. 
Sposób realizacji zamówienia opisany jest w Opisie przedmiotu zakupu i Istotnych 
postanowieniach umowy. 
 
 
„Jak rozumiem mu mamy to przygotować i załadować na samochód. Czy wtedy jest 
transport wasz czy my się tym zajmujemy?” – Wykonawca zapewnia transport jedynie w 
przypadku przewiezienia 133 europalet z podręcznikami szkolnymi z dotychczasowego 
magazynu wykorzystywanego przez Zleceniodawcę (znajdującego się przy ul. Baletowej 
115B w Warszawie) do magazynu Zleceniobiorcy. 
 
Pytanie nr 8: 
„W kolumnie W  w punktach 1,2,4,5,6 jest liczba 1800 .Proszę o sprecyzowane.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Pozycja 1 – 1800 – liczba palet 
Pozycja 2 – 1800 – liczba kartonów 
Pozycja 4 – 1800 – liczba zleceń 
Pozycja 5 – 1800 – liczba palet 
Pozycja 6 – 1800 – liczba kartonów 
 
 

 


