
Odpowiedzi na pytania zadane drogą elektroniczną w dniu 25.05.2021 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 02/9.4/2021 umieszczonego na Bazie Konkurencyjności.  

 

 Pytanie 1. 

W załączniku nr 3, w stopce jest notka odnośnie zwolnienia z podatku od towarów i usług 

(Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od 

towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień na podstawie art. 82 ust 3 ustawy z dnia 

11 marca 2004. o podatku od towarów i usług(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) Rozdział 2  § 3 

ust. 1 pkt 14.). Zgodnie z rozporządzeniem tego punktu, przedmiotowe szkolenie będzie w co 

najmniej 70% dofinansowane z funduszy europejskich. Czy potwierdza Pani, że tak jest? Bo od tego 

zależy jaką ofertę muszę złożyć, tj. z doliczonym VATem 23% czy ze stawką 0%.- Panie ……….., już 

rozstrzygaliśmy tą kwestię poprzednio ale dla przypomnienia potwierdzamy, iż przedmiotowe 

szkolenie będzie w co najmniej 70% dofinansowane z funduszy europejskich. Nie 

rekomendowałabym jednak stosowania stawki Vat 0% gdyż ustawa i wskazany zapis , o której 

mówimy i na którą się powołujemy nie dotyczy stawki Vat 0%.   

Pytanie 2. 

W aktualnym ogłoszeniu, znajdują się załączniki, które należy podpisać i przesłać aby wziąć udział w 

konkursie. Jednakże znalazłem jedną nieścisłość z załącznikami. Załącznik nr 1 i 2 o różnych tytułach 

zawierają ten sam dokument. Czy na pewno jest prawidłowy załącznik nr. 2?- aktualny załącznik na 

Bazie Konkurencyjności  

Proszę o sprostowanie na stronie bazy lub podesłanie na emaila prawidłowego załącznika nr 2. – 

rzeczywiście nastąpiła pomyłka przy transferze danych. Skorygowano na Bazie konkurencyjności.  

 

Pytanie 3. 

W zapytaniu ofertowym, par 6, pkt 7 termin dosłania dokumentów to 22 Luty 2021? Rozumiem, że to 

pomyłka i data obowiązuje wg. tego co na stronie bazy.- podstawą do składania zapytania jest 

informacja o terminie na bazie konkurencyjności wszystkie inne dokumenty stanowią dodatek, do 

którego można słać zapytania.  W jednym miejscu w zapytaniu ofertowym złożonym jako załącznik 

została rzeczywiście data z poprzedniego naboru.  W związku z korektami wydłużymy okres składnia 

o 2 dni do dnia 28.05.2021. o czym informujemy wszystkich zainteresowanych drogą e mail.  

 


