Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mic k ie wic za 2
Załącznik nr 8
____________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę jednorazowego sprzętu do terapii
żywieniowej oraz preparatów do terapii żywieniowej do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
(SR/XV-270-8-EFK/19)

INFORMACJA
ZGODNIE Z ART. 91 UST. 3A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień
publicznych informujemy, że wybór oferty:
* skreślić niepotrzebną ramkę (A LUB B)

RAMKA A *
NIE BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć

RAMKA B *
BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO PO
STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:
l.p.

Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Wartość bez kwoty
podatku Vat (netto)

1
….
UWAGA
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) dostawy, której
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

______________dnia _____________ r.

____________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy oraz podpis )
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UWAGA !!!!
Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605), w która w art. 2 zmienia
art. 91 ust. 3a oraz art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Przepis art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych otrzymał następujące brzmienie:
„3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”.
W przepisie art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych po ust. 1b dodano ust. 1 c, który otrzymuje
brzmienie:
„1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.”
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