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1 19.11.2021
Załącznik nr 1 Formularz 

cenowy , kolumna Artykuł 
pozycja nr 1

Zamawiający jako opracowanie graficzne rozumie: zachowanie układu graficznego zgodnie z 
nadesłanym oryginałem (z dbałością o przejrzystość i czytelność dokumentu , z zachowaniem zasad 
stylistycznych, ortograficznych, składniowych oraz wszystkich innych obowiązujących norm 
lingwistycznych języka polskiego). Zapytanie ofertowe nie obejmuje przygotowania profesjonalnego 
składu do druku DTP.

2 19.11.2021
Załącznik nr 1 Formularz 

cenowy ,  pozycja nr 2 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść formularza. Oferent nie podał o jaką ustawę chodzi, 
ale Zamawiający wnioskuje, że w zadanym pytaniu chodzi o przepisy Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego. Zgodnie z par. 1 Rozporządzenia, określa ono stawki wynagrodzenia za czynności 
tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej. Zamawiający nie jest żadnym z ww. organów, w związku z czym nie jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, Zamawiający wskazuje, że 
wartości podane w formularzu cenowym mają na celu umożliwienie porównania ofert. Zamawiający 
może dopuścić rozliczenie kosztów tłumaczeń przysięgłych w umowie oparte o inne jednostki miary, o 
ile stosunek ceny do ilości przetłumaczonych znaków będzie taki sam jak w ilościach wskazanych na 
potrzeby porównania ofert w formularzu cenowym czy po przeprowadzonych negocjacjach.

3 19.11.2021
Dokument pdf - Zapytanie 

ofertowe

Przedmiotem zamówienia są przede wszystkim tłumaczenia pisemne. Oceniając oferty Zamawiający 
będzie brał pod uwagę jedynie ceny tłumaczeń pisemnych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert 
przez podmioty nie świadcżące tłumaczeń ustnych. Wykonawca może zaoferować w dodatkowym 
dokumencie cennik tłumaczeń ustnych, a Zamawiający dopuszcza zawarcie odniesienia do cennika w 
umowie i incydentalne zlecanie tłumaczeń ustnych w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia.

4 19.11.2021
Załącznik nr 2 projekt 

umowy

Zamawiający dopuszcza podjęcie negocjacji dotyczących doprecyzowania postanowienia w sposób 
wskazany przez Wykonawcę w pytaniu na etapie doprecyzowania Umowy.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w projekcie umowy par. 5 pkt 1 ppkt a i b, że 
wysokość kary umownej w wysokościach % podanych w treści -  odnoszą się do wartości 
zlecenia, którego dotyczy ewentualne opóźnienie

FORMULARZ ZADAWANIA PYTAŃ DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

 Nazwa zadania: dotyczące podpisania umowy na
Pytania do dokumentów przetargowych

W opisie uslugi czytamy: tłumaczenie z/na 
język angielski/niemiecki 
z opracowanie graficznym powierzonego tekstu - prosimy o doprecyzowanie co 
Zamawiający rozumie pod opisem: opracowanie graficzne powierzonego tekstu?   Czy 
chodzi o zachowanie układu graficznego zgodnie z nadesłanym oryginalem? W 
przypadku oczekiwania przygotowania profesjonalnego składu do druku DTP - 
proponujemy dodanie osobnej pozycji w formularzu - jako skład i opracowanie graficzne 
do druku DTP - jednostka wyceny strona fizyczna A4.

W opisie przedmiotu zamówienia pkt II czytamy: Przedmiotem zapytania ofertowego 
jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, w tym tłumaczeń
przysięgłych, na język polski i języki obce, opracowanie graficznej strony powierzanych 
tekstów oraz
wykonywanie tłumaczeń ustnych dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy 
Sp. z o.o. - jednocześnie w załączony Załaczniku nr 1 Formularz cenowy brak 
jakiejkolwiek  kolumny /oznaczenia dotyczacej wyceny tłumaczeń ustnych. Prosimy o 
doprecyzowanie - ewentualne wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1.

W opisie uslugi czytamy: dodatkowa kwota za uwierzytelnianie jednej strony fizycznej A4 
(tłumaczenie przysięgłe)  - prosimy o doprecyzowanie Zgodnie z Ustawą - jednostka 
miary w przypadku tłumaczeń przysiegłych jest strona 1125 znaków - a nie strona 
fizyczna. Prosimy o zmianę w Formularzu



5 19.11.2021
Załącznik nr 2 projekt 

umowy

Ad. 1 Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego w zakresie ilości znaków na stronę
Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany.
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza podjęcie negocjacji dotyczących doprecyzowania postanowienia w 
sposób wskazany przez Wykonawcę w pytaniu na etapie doprecyzowania Umowy.

6 19.11.2021
Zapytanie ofertowe; 
Formularz Cenowy

Ad. 1 Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego w zakresie ilości znaków na stronę

7 19.11.2021
Załącznik nr 2 projekt 

umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w sposób wskazany przez Wykonawcę.

8 19.11.2021
Zapytanie ofertowe; 
Formularz Cenowy

W kwestii Oferenta jest podanie maksymalnej liczby stron, którą jest w stanie przetłumaczyć w ciągu 
24h. Zamawiający nie wskazuje limitu, a wartości wskazane przez Wykonawców będą przedmiotem 
porównania ofert.

9 23.11.2021
format dokumentów do 

tłumaczenia

Przekazywane pliki będą edytowalne. W formularzu cenowym należy uwzględnić wyłącznie tekst 
ciagły bez tłumaczenia grafik czy tez zdjęć. Tego typu tłumaczenia będą wyceniane na specjalne 
zamówienia osobno.

10 23.11.2021 tłumaczenia

tłumaczenia będą odbywały się z języka polskiego na język angielski lub niemiecki oraz z języka 
angielskiego lub niemieckiego na język polski. Tłumaczenia na lub z innych języków będą się odbywały 
na osobne zamówienia i nie są ujęte w Formularzu cenowym.

11 23.11.2021 ilości stron
W kwestii Oferenta jest podanie maksymalnej liczby stron, którą jest w stanie przetłumaczyć w ciągu 
24h. Zamawiający nie wskazuje limitu, a wartości wskazane przez Wykonawców będą przedmiotem 
porównania ofert.

12 23.11.2021 termin realizacji
Od momentu potwierdzenia realizacji

Wnosimy o uzupełnienie zapisów umowy o doprecyzowanie warunków i zasad w 
odniesieniu do tłumaczeń pisemnych. Proponujemy dodanie zapisów: 
1. Standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia obejmuje 1500  znaków ze spacjami. 
Rozliczenie następuje na podstawie liczby stron tłumaczenia, z dokładnością do ½ strony.
2. Jednostką minimalną jest  jedna strona rozliczeniowa, a każda następna strona 
rozliczana jest z dokładnością do 0,5 ( z wyłączeniem tłumaczeń przysięgłych, które  
rozliczane są wyłącznie  za pełne strony - liczba znaków ze spacjami dla strony 
przysięgłej: 1125).                                                                              3. Rezygnacja ze Zlecenia 
pisemnego przez Zamawiającego wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów wg 
stawek podanych w ofercie za część tłumaczenia wykonaną do momentu zgłoszenia 
rezygnacji. Wykonawca zobligowany jest do przesłania wykonanej części tłumaczenia do 
Zamawiającego 

  Wnosimy o uzupełnienie zapisów umowy o doprecyzowanie warunków rozwiązania 
umowy. Proponujemy dodanie zapisów:                                                                                                                                                         
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
godzi w interes Wykonawcy, narażając go na znaczne straty, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy 
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wnosimy w celu wyrównania szans dla wszystkich Wykonawców oraz w celu możliwości 
pełnego porównania ofert o wprowadzenie w formurzu cenowym w kolumnie  
maksymalna ilość stron do przetłumaczenia 
w ciągu 24h (w danym trybie) o podanie określonej wymaganej przez Zamawiającego 
liczby stron. 

 W celu wyrównania szans dla wszystkich Wykonawców oraz w celu możliwości 
porównania ofert  wnosimy o wprowadzenie w formurzu cenowym kolumny z 
oznaczeniem wielkości strony rozliczeniowej do wyceny - zgodnie z propozycją zmian 
proponowanych do Załacznika nr 2 projektu umowy jak w pytaniu powyżej.

w jakich formatach będą dostarczane pliki do tłumaczenia? Będą to pliki w pełni 
edytowalne? Jeśli będą to pliki nieedytowalne lub w plikach edytowalnych będą 
znajdowały się nieedytowane grafiki, zdjęcia itp. z tekstem, to należy te treści także 
przetłumaczyć i zachować pełny układ graficzny? Czy należy wyłącznie dostarczyć 
przetłumaczony tekst bez zachowania układu graficznego np. w formie tabeli 
dwujęzycznej.

tłumaczenia będę potrzebne wyłącznie w parach?
polski- angielski- polski
polski- niemiecki- polski

czy mają Państwo preferowane terminy realizacji, ilość stron rozliczeniowych w ciągu 
24h?

czy termin 24h jest liczony od momentu potwierdzenia realizacji, czy od następnego dnia 
roboczego?



13 23.11.2021 tłumaczenia

tak, należy wpisać kwotę za tłumaczenie zwykłe, w kolejnym wersie jest wskazana do podania kwota 
za uwierzytelnienie

14 23.11.2021 tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe będzie wyceniane jako tłumaczenie standardowe we wskazanym trybie plus 
kwota za uwierzytelnienie tekstu

15 23.11.2021 tłumaczenia ustne

Przedmiotem zamówienia są przede wszystkim tłumaczenia pisemne. Oceniając oferty Zamawiający 
będzie brał pod uwagę jedynie ceny tłumaczeń pisemnych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert 
przez podmioty nie świadczące tłumaczeń ustnych. Wykonawca może zaoferować w dodatkowym 
dokumencie cennik tłumaczeń ustnych, a Zamawiający dopuszcza zawarcie odniesienia do cennika w 
umowie i incydentalne zlecanie tłumaczeń ustnych w ramach opcjonalnego zakresu zamówienia.

w formularzu cenowym:
dodatkowa kwota za uwierzytelnianie jednej strony fizycznej A4 (tłumaczenie przysięgłe) 
tłumaczenia przysięgłe będą polegały wyłączenie na uwierzytelnieniu wcześniejszego 
tłumaczenia? Czy jednak chodzi o zwykły format czyli tłumaczenie przysięgłe z języka 
polskiego/niemieckiego/angielskiego na język angielski/niemiecki/polski?

Na obecnym etapie tłumaczenia ustne nie podlegają wycenie?

w formularzu cenowym:
"tłumaczenie z/na język angielski/niemiecki z opracowanie graficznym powierzonego 
tekstu"
Należy wpisać kwotę za tłumaczenie zwykłe?


