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Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. Doradztwo w zakresie 
pozyskiwania źródeł finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania grantu 
lub dotacji na zasadach success fee (sygnatura sprawy: 10/DE/Z/16) 

 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zamawiający, Instytut Lotnictwa informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu 

w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający, niniejszym przekazuje treść zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Zgodnie z nazwą zamówienia sugerowaną formą wynagrodzenia za usługi jest wynagrodzenie od sukcesu 
(success fee). Prosimy o wyjaśnienie, czy faktycznie jest to jedyna forma wynagrodzenia oraz czy odnosi się 
jedynie do procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zidentyfikowanych projektów czy do całości 
zamówienia opisanego w ogłoszeniu. Dodatkowo prosimy o wskazanie, czy wynagrodzenie od sukcesu 
powinno zostać przedstawione w ujęciu procentowym (%) czy kwotowym. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że jedyną formą wynagrodzenia Wykonawcy jest success fee. Ww. forma 
wynagrodzenia odnosi się do procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zidentyfikowanych 

projektów oraz obowiązków określonych w pkt II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że sposób obliczenia ceny zostanie określony w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przekazanej Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. 

 

Pytanie 2 

W pkt IV.2.1) Ogłoszenia UPUE zostały wskazane dwa kryteria oceny złożony ofert: cena oraz obniżenie 
prowizji. Prosimy o wskazanie, w jaki sposób oceniane będą poszczególne kryteria przy danej formie 
wynagrodzenia (całość lub część w formule success fee). 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert zostaną określone w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o potwierdzenie, że kwota wskazana w pkt II.2.1) Ogłoszenia UPUE, w wysokości 4,5 mln PLN 
obrazuje przewidywaną kwotę wynagrodzenia, jaką Instytut Lotnictwa planuje przeznaczyć na realizację 
całości usług objętych zapytaniem. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że wartość wskazana w pkt II.2.1) Ogłoszenia o zamówieniu, w wysokości 4, 5 mln 

PLN stanowi szacowaną wartość zamówienia, przy czym, zgodnie z pkt VI.3).23. ogłoszenia, szacowana 
wartość stanowi wartość dla zamówienia podstawowego i zamówień uzupełniających na okoliczność tego, że 

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem 
ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 


