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Dzień dobry,
W związku z zapytaniem do oferty: „Postępowanie wyboru podwykonawcy do realizacji prac w zakresie rozwoju
oprogramowania technologii blockchain” przekazujemy odpowiedzi.
1. W dokumencie z pytaniami od oferentów czytamy, że kwestia pracy zdalnej będzie przedmiotem uzgodnień z wybranym
podwykonawcą. Chciałbym doprecyzować, czy należy przyjąć, iż Łódź jest domyślnym miejscem realizacji prac na 5 dni w
tygodniu, a praca zdalne może wystąpić jedynie sporadycznie jako wyjątek, czy też można założyć, że:
a.
prace mogą być wykonywane w biurze dostawcy jednak jest wymagana obecność w Łodzi/Warszawie np. co 2
tygodnie na 2 dni.
Możliwa jest stała praca w siedzibie PKO Banku Polskiego w Warszawie. Częstotliwość spotkań będzie większa niż 2 dni na
2 tygodnie.
b.
prace mogą być wykonywane w biurze dostawcy z możliwością delegacji do Łodzi lub Warszawy w zależności od
potrzeb.
Zamawiający przewiduje możliwość zdalnej pracy z możliwością. Natomiast możliwa jest także stała praca w siedzibie PKO
Banku Polskiego
c.
kwestia ta zostanie ustalona po zakończeniu procesu ofertowania, co oznacza, że nie należy umieszczać w ofercie
kosztów delegacji, skoro ich ilość nie jest znana.
Tak zgadza się. Oferta dotyczy wykonania prac w związku z projektem bez dodatkowych kosztów jakim są delegacje.
2. Czy istnieje możliwość przedstawienia CV czterech osób z zaznaczeniem, że wybór pomiędzy dwoma z nich będzie
zależny od ich dostępności w momencie potwierdzenia projektu przez klienta?
Tak, natomiast osoby te muszą mieć kompetencje na identycznym poziomie. Nie może wystąpić sytuacja, w której zespół
będzie posiadał niższe kompetencje niż ten, który został wskazany w ofercie.
Pozdrawiam,
Karol Kot
Ekspert

PKO Bank Polski
Departament Podatków
Zespół Funduszy Unijnych
02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
t: 22 521 68 24
Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.
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Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP:
525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN / Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna with the registered office in Warsaw, ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, registered at the Capital City of Warsaw District Court in Warsaw, 13th
Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000026438; Tax Identification Number (NIP): 525-000-77-38; REGON statistical
number: 016298263; share capital (paid up): PLN 1,250,000,000.
Niniejsza wiadomość może zawierać poufną i prawnie zastrzeżoną korespondencję między naszą Firmą i Klientem. Jeżeli nie jesteście Państwo jej
adresatem informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz, że przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku
omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i wykasowanie oryginału. / This message may
contain a confidential and privileged communication between our Company and our Client. If you are not the intended recipient, you are hereby notified
that you have received this message in error and that any use, dissemination, forwarding, or copying of this communication is strictly prohibited. If you
have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete the original message.
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