Pytanie 1:
Jak rozumieć następujące stwierdzenie „ (…) wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi
polegające na doradztwie podatkowym w zakresie odzyskiwania podatku VAT, gdzie
odzyskano VAT o wartości minimum 200 tys. zł”? Czy chodzi o sytuacje, w których:
1) zwrot VAT był dokonany w związku z postępowaniem nadpłatowym? Czy też
wszelkie sytuacje, gdy nasz klient złożył deklaracje VAT korygujące i zwrot wynikał z
tych deklaracji, bez konieczności składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty?
2) Czy pod tym pojęciem należy rozumieć także postępowania sądowe, w wyniku
których po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia doszło do zwrócenia podatnikowi
kwot określonych decyzją wymiarową w zakresie podatku VAT?
3) Czy pod tym pojęciem należy rozumieć także usługi doradztwa podatkowego, w
wyniku którego klient na bieżąco występuje o zwrot nadwyżki podatku naliczonego
nad należnym i takie zwroty uzyskuje (po dokonaniu przez Urząd Skarbowy czynności
sprawdzających lub innych, związanych z wykazaniem przez naszego klienta zwrotu
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
Odpowiedź 1:

Chodzi o sytuacje, gdy klient Oferenta złożył korygujące deklaracje VAT i zwrot podatku
VAT wynikał z tych deklaracji bądź po wykonaniu czynności opisanych w pkt.1.2.c
w wyniku których uzyskano korzystne rozstrzygnięcia dla podatnika i nastąpił zwrot
podatku VAT.

Pytanie 2:
Jeśli to możliwe, to prosimy o podanie orientacyjnej liczby faktur za lata 2014 – 2016, które
będą podlegały przeglądowi w ramach etapu II.
Odpowiedź 2:
Odpowiedź została udzielona na stronie WSSE Invest-Park w Pytaniach i odpowiedziach
część 1.

Pytanie 3:
Wskazanie, w jakim terminie od dnia ogłoszenia wyników Przetargu będą miały miejsce
Negocjacje, o których mowa w pkt. 10.3 SIWZ.
Odpowiedź 3:
Ogłoszenie wyników Przetargu kończy proces wyboru Oferenta. Etap ten poprzedzą
wcześniejsze etapy (zgodnie z pkt.10 SIWZ):
- otwarcie ofert w dniu 13.07.2018 godz.12 (pkt.10.1 SIWZ)
- ocena ofert (pkt.10.2 SIWZ)
Przy ocenie ofert mogą zaistnieć sytuacje Ze względu na :




możliwość wezwania Oferenta do uzupełnienia ofert ( pkt.10.2.b SIWZ) w
określonym terminie, który wyznaczy Komisja Przetargowa, czas konieczny do oceny
ofert na tym etapie jest otwarty.
możliwość ofert z taką samą punktacją (pkt.10.2.e SIWZ), oferenci zostaną wezwani
do złożenia ofert dodatkowych, w terminie wyznaczonym przez Komisję Przetargową.
Na tym etapie jest to termin otwarty.

Dopiero po zakończeniu tego etapu zostaną zakwalifikowane maksymalnie 3 oferty do etapu
Negocjacji, który na dzień dzisiejszy jest terminem otwartym, zależnym od zaistnienia wyżej
opisanych sytuacji.

