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Nr postępowania: 3/PN/ZP/2016
Zamawiający:
Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Do wiadomości wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Realizacja usług w zakresie obsługi księgowej oraz doradztwa podatkowego dla
13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów
Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Pytania i odpowiedzi
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny, działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść pytań, które zostały wniesione przez
Wykonawców ubiegających się o udział w przedmiotowym postępowaniu, tj.:
Pytanie nr 1:
Proszę o udzielenie informacji na temat ilości spółek które mają być obsługiwane w ramach wsparcia
księgowego i doradztwa podatkowego. Wiem, że w treści przetargu jest podana liczba 13 spółek
- natomiast mam pytanie, czy faktycznie jest to liczba realna, czy też może się zdarzyć że ilość spółek
do obsługi będzie mniejsza.
Odpowiedź:
Zgodnie z informacjami opublikowanymi w dokumentacji przetargowej, obsłudze księgowej
i doradztwu podatkowemu podlegać będzie 13 przedsiębiorstw startup. Na szczególną uwagę
zasługują zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte w Rozdziale III, gdzie
Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia wynosi - od dnia zawarcia umowy - do dnia
30.04.2017r, przy czym proces inkubacji jednego przedsiębiorstwa typu startup wynosi minimum
2 miesiące. Rzeczywisty okres realizacji procesu inkubacji każdego z ww. 13 przedsiębiorstw (tj. czas
trwania procesu, termin realizacji procesu inkubacji) zostanie ustalany na etapie tworzenia
indywidualnego programu inkubacji dla każdego przedsiębiorstwa typu startup. W związku
z powyższym obsługa księgowa i doradztwo podatkowe mogą być realizowane w tym samym czasie
w zakresie wszystkich 13 przedsiębiorstw lub w odniesieniu do różnych firm w innym czasie. Różny
także może być rzeczywisty czas trwania procesu inkubacji każdego przedsiębiorstwa (min. 2 m-ce);
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