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Odpowiedź na pytanie 
 

w postępowaniu na tłumaczenia pisemne i korektę dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,  
02-611 Warszawa informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie jest integralną częścią Zapytania i jest wiążąca dla Zamawiającego  
i Wykonawców od dnia jej publikacji. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1: 
Dzień dobry,  
jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w Państwa przetargu i przedstawieniem swojej oferty na 
Część drugą, jednak mamy pewne pytanie.  
Otóż zastanawiamy się jak interpretować zapis:  
 
Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy należycie realizował lub 
realizuje co najmniej 2 zamówienia na rzecz co najmniej 2 różnych Zamawiających, polegające na 
tłumaczeniu tekstów o charakterze prawnym, popularnonaukowym, promocyjnym i tym podobnych, a 
łączna wartość każdego z zamówień wynosi:  

o co najmniej 50 000,00 zł brutto jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część I lub Część I i 
II, 

o co najmniej 20 000,00 zł brutto jeżeli Wykonawca składa ofertę tylko na Część II. 
 
Czy należy wykazać co najmniej 2 zamówienia na rzecz dwóch różnych zamawiających o łącznej 
wartości 20 tys. zł brutto, czy też każde z tych zamówień ma mieć co najmniej wartość 20 tys. zł (a więc 
jedna faktura powinna opiewać na taką sumę)?  
 
Odpowiedź nr 1: 
Każde ze wskazywanych zamówień powinno opiewać na większą kwotę niż wskazane przez 
Zamawiającego. 
Dz. III ust. 1 pkt 3 lit. a Zapytania ofertowego: 
[…]polegające na tłumaczeniu tekstów o charakterze prawnym, popularnonaukowym, promocyjnym  
i tym podobnych, a łączna wartość każdego z zamówień wynosi: 
• co najmniej 50 000,00 zł brutto jeżeli Wykonawca składa ofertę na Część I lub Część I i II, 
• co najmniej 20 000,00 zł brutto jeżeli Wykonawca składa ofertę tylko na Część II. 


