ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWYCH USŁUG TŁUMACZEŃ
PISEMNYCH I USTNYCH

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej też UOKiK)
00-950 Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 1

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy są kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym
przysięgłych) i ustnych (konsekutywnych, symultanicznych oraz szeptanych) w zakresie
języków obcych zaliczanych do I grupy językowej (język angielski, niemiecki, francuski oraz
rosyjski) wykonywane w szczególności:
1) z języka polskiego na język obcy,
2) z języka obcego na język polski,
3) z języka obcego na język obcy,
oraz tłumaczenia pisemne w zakresie języków obcych zaliczanych do II grupy językowej
4) pozostałe języki europejskie (określone w Załączniku Nr 3 do istotnych postanowień
umowy).
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki świadczenia usługi określają istotne
postanowienia umowy stanowiące Załącznik Nr 5 oraz Formularz ofertowo-cenowy
stanowiący Załącznik Nr 4, w którym określono rodzaje tłumaczeń oraz szacunkowe ilości
stron.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres wykonywania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2020 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

`

2. Warunek wymieniony w pkt 1 ppkt 1) zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca
wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu kompleksowych usług
tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych) i ustnych (konsekutywnych,
symultanicznych) o wartości co najmniej 50 tys. zł każda.
lub
- co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu usług tłumaczeń pisemnych
(w tym przysięgłych) o wartości co najmniej 25 tys. zł każda oraz
- co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu usług tłumaczeń ustnych
(konsekutywnych, symultanicznych) o wartości co najmniej 20 tys. zł każda.
Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem zamówień polegających na wykonaniu
usług tłumaczeń pisemnych i ustnych, nie zaś zapewnieniem obsługi technicznej.
3. Warunek wymieniony w pkt 1 ppkt 2) zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca
wykaże się dysponowaniem niezbędnym potencjałem osobowym do realizacji zamówienia.
Na etapie składania ofert Wykonawca musi wykazać, że kadra obsługująca Wykonawcę
w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych dla Zamawiającego będzie składała się z osób
posiadających wykształcenie wyższe, minimum 4-letnie udokumentowane doświadczenie
w przypadku tłumaczy pisemnych w tłumaczeniu m. in. aktów prawnych, ustaw, jak również
w zakresie przekładu tekstów prawniczych i ekonomicznych oraz w przypadku tłumaczy
ustnych w tłumaczeniach ustnych dotyczących m. in. tematyki prawniczej oraz
ekonomicznej. Ponadto Zamawiający informuje, że zakresem tłumaczeń poza typowymi
tekstami prawniczymi i ekonomicznymi, są również objęte tłumaczenia m. in. dokumentów
z tematyki nadzoru rynku, sprawozdania z badań, normy laboratoryjne itp.
W przedstawionym przez Wykonawcę wykazie tłumaczy stanowiącym Załącznik Nr 2
do oferty, dotyczącym I grupy językowej, Wykonawca jednoznacznie wykaże, którzy
tłumacze dokonują przekładu pisemnego, a którzy ustnego oraz przedstawi doświadczenie
nabyte w zakresie wskazanego typu/ów tłumaczeń. Przedstawiony wykaz tłumaczy,
w przypadku wyboru danego Wykonawcy do realizacji usługi będzie stanowił załącznik
do umowy.
Wykonawca musi wykazać w ofercie dysponowanie łącznie co najmniej 10 (dziesięcioma)
tłumaczami w zakresie języka angielskiego (5 tłumaczy pisemnych + 5 tłumaczy ustnych)
oraz co najmniej 18 (osiemnastoma) tłumaczami w zakresie pozostałych języków z I grupy
językowej (3 tłumaczy pisemnych j. niemieckiego, 3 tłumaczy ustnych j. niemieckiego,
3 tłumaczy pisemnych j. francuskiego, 3 tłumaczy ustnych j. francuskiego, 3 tłumaczy
pisemnych j. rosyjskiego, 3 tłumaczy ustnych j. rosyjskiego).
Określona przez Zamawiającego minimalna liczba tłumaczy nie zwalnia w żaden sposób
Wykonawcę świadczącego usługę z obowiązku zapewnienia w trakcie obowiązywania
umowy odpowiedniej liczby tłumaczy do należytego wykonywania umowy.
W przypadku tłumaczeń dotyczących II grupy językowej, Wykonawca wyłoniony
do realizacji umowy, w trakcie jej trwania na żądanie Zamawiającego wskaże tłumacza,
który będzie realizował dane tłumaczenie oraz przedstawi jego doświadczenie.
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V. CENA OFERTY/WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będą przez Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze zbiorczej za usługi realizowane
w danym miesiącu, w terminie do 21 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej.
Ceny jednostkowe brutto za poszczególne tłumaczenia muszą obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatków, podatek od towarów
i usług (VAT) oraz inne opłaty.
Maksymalna Cena oferty Cmax służy wyłącznie porównaniu ofert w kryterium ceny.
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy Zamawiający określił
w istotnych postanowieniach umowy.
Ceny, o których mowa wyżej muszą być wyrażone brutto w złotych polskich.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Formularz ofertowo-cenowy do wypełnienia przez Wykonawcę stanowi Załącznik Nr 4
do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego omyłki rachunkowej w ofercie
Wykonawcy Zamawiający dokona stosownych poprawek przyjmując, iż prawidłowo
podane zostały ceny jednostkowe za jednostkę rozliczeniową i uwzględni konsekwencje
rachunkowe poprawki.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo-cenowy zawierający:
1. Cenę ofertową Cmax oraz ceny jednostkowe za każdy rodzaj tłumaczeń,
2. Termin ważności oferty – 30 dni.
3. Pełną nazwę Wykonawcy.
4. Adres siedziby Wykonawcy.
5. Imię i nazwisko tłumacza/tłumaczy, który/-rzy dokonał/-li tłumaczenia próbek tekstu
podlegających ocenie w kryterium jakości próbek tłumaczeń,
6. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba do kontaktu z Zamawiającym wraz z numerem
telefonu oraz próbki przetłumaczonych tekstów, a także pisemne oświadczenie
tłumacza dokonującego tłumaczenia próbek tekstów, zgodne w treści ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 6 oraz
Wymagane dokumenty tj.:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w Warunkach
Uczestnictwa pkt IV, w tym:
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- wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert,
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego wraz dokumentami
potwierdzającymi wykonanie tych usług (np. referencje, protokoły, a w przypadku gdy
Wykonawcy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
takiego dowodu oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia)
- wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres email: tlumaczenia@uokik.gov.pl lub
osobiście w kancelarii UOKiK, pok. 1.6 (CKS) w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie do dnia 12 grudnia 2019 r. do
godziny 10.00.
Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila
zwrotnego na adres nadawcy.
W przypadku składania oferty osobiście w siedzibie UOKiK należy ją umieścić w zamkniętej
kopercie z oznaczeniem „OFERTA: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
KOMPLEKSOWYCH USŁUG TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH – WYDZIAŁ
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.
W sprawie dodatkowych informacji i wyjaśnień należy kontaktować się z następującymi
osobami:
Kinga Knop tel. 22 55-60-358
Ewa Karasińska tel. 22 55-60-368
Katarzyna Szynkaruk-Durlik tel. 22 55-60-404

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są kryteria:
cena (X) – 50%
jakość próbki tłumaczeń (J) – 50%
Kryterium Cena oferty (X) - 50% (waga kryterium)
W ramach kryterium cena oferty ocena ofert będzie dokonywana według następującej zasady:
do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez
tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone
w zaproszeniu ofertowym. Jako cenę oferty przyjmuje się Cenę brutto Cmax podaną
w Formularzu Ofertowo-cenowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X = ----------------------- x 50 (waga kryterium)
Cb
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X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium jakości próbki tłumaczeń (J) - 50% (waga kryterium)
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał punkty za jakość przedstawionych
tłumaczeń 4 próbek tekstu. Zamawiający załączył do Zapytania ofertowego cztery próbki tekstu
w języku polskim, które Wykonawca zobowiązany jest przetłumaczyć na język angielski
i załączyć do oferty.
Zamawiający będzie oceniał jakość tłumaczeń oceniając w szczególności poprawność
stylistyczną, gramatyczną, prawidłowość terminologii, z uwzględnieniem zapisów,
określonych w § 3 ust. 9 niniejszej umowy
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowo-cenowym zobowiązany jest wskazać imię
i nazwisko tłumacza/-y, który/-rzy dokona/-ją tłumaczeń. Wykonawca zobowiązuje się,
iż w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą osoby te będą uczestniczyły w realizacji
umowy.
Próbki tłumaczeń nie podlegają uzupełnieniu. Wykonawca, który nie dostarczy do siedziby
Zamawiającego próbek t, w kryterium jakość próbki tłumaczeń otrzyma 0 punktów.
Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S= X + J
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów i będzie spełniał wszystkie
warunki określone w Zapytaniu ofertowym zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

1.

2.

IX. ZAPISY KOŃCOWE
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu
wykonawcy zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania
przyczyn. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych
kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
X. KLAUZULA INFORMACYJNA
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
w związku realizacją zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie
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obowiązującego, w celu zebrania i oceny ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane
osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem
krajowym. Okres przechowywania danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna
UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.) i wynosi 5 lat (oferty
niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo do dostępu,
sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz
usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie
danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się
profilowania. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców
Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

XI. ZAŁĄCZNIKI







Załącznik nr 1 – Wykaz usług
Załącznik nr 2 – Wykaz osób
Załączniki nr 3, 3a, 3b i 3c – Próbki tekstu
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie tłumacza

Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnianie przez
Wykonawcę warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia postawionego w pkt IV.2 Zapytania ofertowego. Podana wartość musi
dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu należy
dołączyć dowody potwierdzające, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez
zamawiającego/odbiorcę zamówienia.
Nazwa i adres
Zamawiającego/
odbiorcy

Lp.

Przedmiot zamówienia
(należy zamieścić informacje pozwalające na jednoznaczne
stwierdzanie spełniania warunków udziału)

Wartość brutto

Termin wykonywania
zamówienia (dzieńmiesiąc- rok)

1.

2.
…
….
Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
..................................
(miejscowość, data)

`

.........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
………………………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia postawionego w pkt IV.3 Zapytania ofertowego.

Imię i nazwisko

Lp.

Rodzaj
wykonywanych
tłumaczeń
(pisemne/ustne)

Język obcy, który
tłumaczyła będzie
osoba

Doświadczenie
(należy zamieścić informacje pozwalające na jednoznaczne
stwierdzenie spełniania warunków udziału)

1.

2.
…
….
Oświadczamy, że dysponujemy wskazanymi w wykazie tłumaczami, którzy skierowani zostaną do wykonywania zamówienia, a zawarte
w wykazie informacje dotyczące doświadczenia tłumaczy są zgodne z prawdą.

..................................
(miejscowość, data)

`

.........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

PRÓBKA TEKSTU NR 1

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa
Jeżeli w Państwa odpowiedzi na niniejsze pismo będą zawarte informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010) lub inne
tajemnice prawnie chronione, prosimy o wskazanie, że Państwa pismo zawiera takie
informacje. Prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju tajemnice zawiera Państwa odpowiedź
(np. informacje o marżach).
Mając na względzie fakt, że prowadzone przez Prezesa Urzędu postępowanie jest
postępowaniem wyjaśniającym, w którym nie występują żadne strony, nie jest zasadne
składanie przez Państwa na obecnym etapie postępowania wniosku o ograniczenie prawa
wglądu, o którym mowa w art. 69 u.o.k.k. ani przedstawianie wersji dokumentów
niezawierających tajemnic przedsiębiorstwa (tzw. wersja jawna).
Dowodem w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu jest dokument
sporządzony w języku polskim. Jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym, należy
przedłożyć także poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski
tego dokumentu albo jego części mającej stanowić dowód w sprawie.

`

Załącznik Nr 3a do zapytania ofertowego

PRÓBKA TEKSTU NR 2
Antykonkurencyjny charakter porozumień w sprawie minimalnych cen odsprzedaży jest
w pierwszym rzędzie konsekwencją faktu, iż porozumienia takie, podobnie jak cenowe
porozumienia horyzontalne, ze swej natury powodują, że ceny kształtują się na poziomie
wyższym niż w ich braku. Ich celem jest zapewnienie, że konkurencja rynkowa nie
doprowadzi do spadku cen poniżej określonego poziomu. W konsekwencji, kontrahenci
uczestników takiego porozumienia pozbawieni są podstawowych korzyści z konkurencji,
w szczególności zaś możliwości znalezienia dostawcy oferującego określone produkty po cenie
niższej niż przewidziana porozumieniem. Z tego względu porozumienia takie są traktowane
w prawie konkurencji jako porozumienia, które ograniczają konkurencję ze względu na swój
cel. Powyższą konkluzję potwierdzają również ekonomiczne badania empiryczne, wskazujące,
iż rynki, na których porozumienia o minimalnych cenach odsprzedaży są dozwolone
charakteryzują się wyższymi cenami i niższą ilością sprzedawanych produktów (a więc
niższym dobrobytem konsumentów) w porównaniu z rynkami, na których porozumienia takie
są zakazane.
Porozumienia w sprawie minimalnych cen odsprzedaży mogą teoretycznie służyć zapewnieniu
lepszych bodźców uczestnikom łańcucha dystrybucji (w szczególności skłaniać dystrybutorów
do korzystnego dla odbiorców promowania danych produktów, poprzez zapewnienie wyższej
marży na sprzedaży). W praktyce jednak cele te można osiągnąć za pomocą innych kontraktów,
nieingerujących bezpośrednio w politykę cenową sprzedawców. Należy również zauważyć, że
sama wyższa marża nie zapewnia dystrybutorom bodźców do większych wysiłków
promocyjnych. Skoro w braku ceny minimalnej dystrybutor ma bodźce do sprzedaży po cenie
„zbyt niskiej” z punktu widzenia producenta, bodźce takie zachowa również po wprowadzeniu
ceny minimalnej, zmieni się jedynie charakter udzielanych rabatów: nie mogąc udzielać zniżek
bezpośrednio, dystrybutor będzie skłonny dołączać do produktu darmowe produkty i usługi,
obniżając tym samym efektywną cenę produktu głównego.
Co więcej, wszelkie tego typu uzasadnienia dla stosowania minimalnych cen odsprzedaży
musiałyby być oceniane w kontekście indywidualnego wyłączenia (art. 8 uokik), w ramach
którego ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorcy wywodzącym istnienie korzyści płynących
z danego antykonkurencyjnego zachowania. Dowód taki nie został przez Powodów
przedstawiony.
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Załącznik Nr 3b do zapytania ofertowego
PRÓBKA TEKSTU NR 3
Warszawa, 3 grudnia 2018 r.
Wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes Urzędu”) prowadzi
na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) (dalej: „u.o.k.k.”) postępowanie wyjaśniające, w którym
bada, czy w związku z działaniami A.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Grupa
A. sp. z o.o., dalej: „Spółka”) mogło dojść do ograniczenia konkurencji. Prezes Urzędu
w szczególności analizuje

zachowania Spółki dotyczące prowadzenia własnego sklepu

internetowego.
W związku z tym, działając na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 u.o.k.k., Prezes Urzędu wzywa do
przedstawienia informacji i dokumentów wskazanych w dalszej części niniejszego pisma.
Wskazujemy, że należy odpowiedzieć na wszystkie wskazane pytania w ramach
poszczególnych punktów i podpunktów, oraz że nie należy pomijać odpowiedzi na żadne
z nich. Jeżeli nie dysponujecie Państwo dokładnymi informacjami lub danymi (np. w zakresie
informacji statystycznych, okresów wydarzenia), prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi
oraz, jeśli to możliwe, podanie szacunkowych wartości lub orientacyjnych okresów
poszczególnych zdarzeń.
Odpowiedzi na niniejsze pismo należy udzielić w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia.
Zakres niniejszego wezwania
Prosimy o przedstawienie następujących informacji związanych z funkcjonowaniem Państwa
sklepu o nazwie B. na platformie handlowej, w szczególności w latach 2015-2017: informacji,
od kiedy prowadzicie Państwo sprzedaż swoich produktów w ramach platformy handlowej.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
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Załącznik Nr 3c do zapytania ofertowego
PRÓBKA TEKSTU NR 4
Bruksela, 21 listopada 2018 r.
Pan Marek Niechciał
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Polska
E-mail: sonia.jozwiak@uokik.gov.pl
Szanowny Panie Niechciał! Szanowny Kolego!
Dziękuję za pismo z dnia 15 listopada, w którym zwraca się Pan o wsparcie w przedmiocie
interpretacji zapisów art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”)
w sprawach dotyczących ograniczeń wertykalnych dotyczących zdolności nabywcy do
ustalenia minimalnej ceny odsprzedaży – porozumienia w sprawie utrzymania ceny
odsprzedaży („RPM”).
Art. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu
do kategorii porozumień wertykalnych i uzgodnionej praktyki („Rozporządzenie w sprawie
wyłączeń grupowych stosowanych do porozumień wertykalnych”)1 wskazuje, że ograniczenie
zdolności nabywcy do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży (tak zwane utrzymanie ceny
odsprzedaży) stanowi jedno z najpoważniejszych ograniczeń mających zastosowanie
do porozumień wertykalnych.
Powyższe jest potwierdzone również praktyką ECN. W szczególności na około 80 spraw
dotyczących ograniczeń wertykalnych rozstrzyganych przez ECN w przybliżeniu 50 dotyczyło
porozumień PRM. Sprawy te były rozstrzygane jako najpoważniejsze ograniczenia konkurencji
„ze względu na cel”, bez uwzględnienia przez NCA udziałów posiadanych przez strony
w rynku.
Z poważaniem,

1

Dz.U. L 102 z dnia 23.4.2010, str. 1-7.
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Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego

Oświadczenia tłumacza
Ja niżej podpisany ………………………………………………… (imię i nazwisko) będąc
świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy art. 233 § 1 Kodeksu
karnego oświadczam, że dokonałem tłumaczenia próbki tekstu nr. ………. oraz,
iż zobowiązuję się do uczestniczenia w realizacji tłumaczeń stanowiących przedmiot
zamówienia w przypadku zawarcia umowy przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z ………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)
na rzecz, którego dokonałem tłumaczenia próbki tekstu.

………………………………………….
(czytelny podpis tłumacza)
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