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Katowice, 18.03.2019r.
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Świadczenie usług, polegających na kompleksowej
obsłudze graficznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w zakresie bieżących prac
informacyjno-promocyjnych”.
W związku ze złożonymi zapytaniami, w imieniu Zamawiającego, udzielam wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy oferentem może być osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do tego w jakiej formie prawnej może działać
wykonawca. Tak więc ofertę może złożyć również osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej.
Pytanie 2:
Czy zamówienie może być realizowane na podstawie umowy o dzieło?
Odpowiedź 2:
Zamówienie nie może być realizowane w oparciu o umowę o dzieło. Przedmiotowa umowa
oraz rodzaj usługi jest umową o świadczenie usług i w przypadku wykonawcy będącego osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w ramach umowy muszą być
odprowadzone od wypłaconego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składki
ZUS.
Pytanie 3:
Jeśli zamówienie może być realizowane na podst. umowy o dzieło, którą kwotę należy
podawać netto, czy brutto? Kwoty te są uzależnione od tego czy w momencie wystawiania
rachunku wykonawca przekroczył limit do uzyskania 50% limitu kosztów uzyskania przychodu.
Odpowiedź 3:
Biorąc pod uwagę treść odpowiedzi w pkt. 2, odpowiedź na pytanie numer 3 jest
bezprzedmiotowa.
Pytanie 4:
Co ze stawką VAT w przypadku osób fizycznych (załącznik nr 5)?
Odpowiedź 4:
W przypadku osób fizycznych, które nie są podatnikami Vat, nie są zarejestrowane jako
podatnicy Vat i nie mają obowiązku naliczania podatku Vat, wówczas stawka Vat nie jest
naliczana.
W ofercie w załączniku nr 5 w rubryce cena netto oraz stawka Vat należy wpisać "nie dotyczy",
następnie Wykonawca wypełnia cenę brutto (łączny koszt pracodawcy). Wówczas od ceny
brutto Zamawiający już po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę odprowadzi łączny koszt
pracodawcy obejmujący zaliczkę na podatek dochodowy oraz zaliczki z tytułu ubezpieczeń
społecznych ZUS. Tak, więc w takiej sytuacji Wykonawca winien skalkulować swoje

wynagrodzenie, uwzględniając w podanej kwocie dodatkowe należności publicznoprawne,
które zostaną odprowadzone od podanej ceny brutto.
Pytanie 5:
Czy w załączniku nr 2 należy wymienić wszystkie wykonane i spełniające kryteria usługi
z poprzednich 3 lat, czy tylko przykładowe?
Odpowiedź 5:
W zakresie zamieszczenia usług wykonywanych przez Wykonawcę należy podać minimum 3
usługi spełniające wymagania Zamawiającego określone w warunkach przystąpienia do
zapytania.
Pytanie 6:
Czy projekt billboardu / citylightu to projekt wraz z opracowaniem koncepcji dla całej kampanii
promocyjnej (stworzenie key visual), czy tylko implementacja wcześniej wypracowanego
wizerunku / idei?
Odpowiedź 6:
Projekt Billboardu / Citylightu to projekt wraz z opracowaniem koncepcji key visual.
Pytanie 7:
Proszę jeszcze o odpowiedź czym oprócz formatu różni się ulotka A5 od broszury Dl?
Odpowiedź 7:
Zamawiający zamiennie stosuje słowa broszura i ulotka.
Pytanie 8:
Czy cena oferty, oprócz usługi wykonania samego projektu graficznego, powinna zawierać
również koszt przygotowania materiałów do druku?
Odpowiedź 8:
Cena oferty, oprócz usługi wykonania samego projektu graficznego, powinna zawierać
również koszt przygotowania materiałów do druku.
Pytanie 9:
Gdzie znajdę dodatkowe informacje o konferencji JARUS w Katowicach? Czy dostępne są
jakieś materiały graficzne dotyczące całej konferencji?
Odpowiedź 9:
Dodatkowe informacje zamieszczono na stronie internetowej http://jarus-rpas.org/.
Konferencja JARUS zorganizowana zostanie w terminie od 25 - 29.03.2019 r.

