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W związku z pytaniami Wykonawców z dnia 17.08.2022r., Zamawiający  podaje ich treść oraz udziela 
poniższych odpowiedzi jako doprecyzowanie sposobu wypełniania i podawania wartości w formularzu 
ofertowym. 
Jednocześnie informuje o  
 
 
Pytanie 1 z dnia 17.08.2022 
Co należy rozumieć przez nazwę "Cena brutto łącznie" w ostatnich wierszach tabel 1- 20? Czy to kwota 
jednostkowa brutto czy kwota brutto wszystkich zamawianych w danej tabeli elementów (tj. cena brutto 
jednostkowa x ilość)? 
 
Odpowiedź 1 z dnia 17.08.2022 
W formularzu z dnia 12.08.2022 „cena brutto łącznie” odnosiła się do kwoty brutto wszystkich 
zamawianych w danej pozycji (tabeli) elementów, tj. do wartości brutto, tj. (cena netto x ilość) + VAT = 
wartość brutto. 
W dniu 17.08.2022 r. doprecyzowano powyższe kwestie poprzez zmianę formularza ofertowego, gdzie 
podać należy: cenę netto jednostkową, VAT (jednostkowy), cenę brutto jednostkową1, a następnie po 
wersie odnoszącym się do ilości sztuk – także wartość netto łącznie1, VAT (łącznie)1 i wartość brutto 
łącznie w każdej z tabel 1-20.  
 
 
Pytanie 2 z dnia 17.08.2022 
Proszę o doprecyzowanie i potwierdzenie, że w tabeli "Podsumowanie" należy podać sumy: a) netto 
wszystkich elementów łącznie b) kwotę VAT łącznie c) wartość brutto wszystkich elementów łącznie. 
 
Odpowiedź 2 z dnia 17.08.2022 
Tak, w tabeli podsumowania kwoty oferty należy podać łączną kwotę / wartość netto oferty, kwotę VAT 
oferty oraz kwotę / wartość brutto oferty, które to kwoty następnie winny zostać wpisane do formularza 
ofertowego – załącznik nr 2A SWZ.  
W dniu 17.08.2022 r. doprecyzowano powyższe kwestie poprzez zmianę formularza ofertowego. 
 
 
W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami, Zamawiający  dokonuje zmian w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia z dnia 12.08.2022 r.. w zakresie załącznika 2B do SWZ - szczegółowego 
formularza oferty. Zastępuje on formularz opublikowany w dniu 12.08.2022 r.  
Zwracamy uwagę oferentom na konieczność zastosowania nowego formularza.  
 
 
 
 
BFC Nieruchomości Johann Bros 
Katowice, 17.08.2022 

 
1 Dodatkowa pozycja w tabelach 1-20. 


