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Dotyczy postępowania nr 40/PN/2022 w sprawie wyboru agenta wyłącznego świadczącego usługi doradztwa 
i pośrednictwa w procesie wynajmu powierzchni biurowo-usługowej w budynkach BE THE ONE I BE FREE 
przy ul. Branickiego 15 i 17 w Warszawie. 

 

 

W związku z ogłoszeniem postępowania nr 40/PN/2022 w sprawie wyboru agenta wyłącznego świadczącego usługi 

doradztwa i pośrednictwa w procesie wynajmu powierzchni biurowo-usługowej w budynkach BE THE ONE I BE 

FREE przy ul. Branickiego 15 i 17 w Warszawie Zamawiający otrzymał następujące pytania od Podmiotu 

zainteresowanego udziałem w postępowaniu.  

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego, zamieszczona została poniżej:  

 

 

Pytanie nr 1 :  

Czy prezentacja może być tylko w formie elektronicznej czy musi również w drukowanej? Chcielibyśmy być eko 

i zachować formę elektroniczną dla kompletu dokumentów.  

Odpowiedź nr 1 :  

Zamawiający wyjaśnia, iż prezentacja powinna być przedstawiona w takiej formie, w jakiej zostanie przedstawiona 

cała oferta, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego w pkt. XI. 11. 

Pytanie nr 2:  

Pkt VIII podpunkt 7 - o jaką prezentację tutaj chodzi, np firmy czy strategii?  

Odpowiedź nr 2 :  

Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt. VIII. 7 Zapytania ofertowego jest mowa o prezentacji Strategii wynajmu powierzchni 

biurowych w budynkach BE THE ONE i BE FREE w Warszawie, której elementy składowe zostały wskazane w pkt. 

X.3.2). 

 

Pytanie nr 3:  

Pkt X podpunkt 3 ust. 2 czy prezentacja dot. strategii musi być w formie papierowej czy wystarczy forma 

elektroniczna?  

Odpowiedź nr 3: 

Patrz odpowiedź nr 1.  

Pytanie nr 4:  

Czy będzie brana pod uwagę ogólna liczba mkw, wynajętych w ciągu ostatnich 3 lat, czy może poszczególne 

transakcje. Jeśli tak, czy podać ich więcej niż 5 w tabeli, tzn rozszerzyć tabelę o kolejne wiersze?  
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Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz zrealizowanych umów Oferent może 

wykazać dowolną liczbę umów. W tym celu prosimy o  dodanie kolejnych wierszy w tabeli. 

Pytanie nr 5:  

Czy w tabelach ze zrealizowanymi umowami oraz tabelami dotyczącymi budynków na wyłączność możemy dodawać 

kolejne wiersze?  

Odpowiedź nr 5: 

Patrz odpowiedź nr 4. 

Pytanie nr 6:  

Prośba o informacje dotyczące danych osób mogących potwierdzić wykonanie usługi - czy tutaj powinniśmy podawać 

dane do strony transakcji, czy może do osoby odpowiedzialnej za transakcję z ramienia naszej firmy.  

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o podanie danych osoby mogącej potwierdzić wykonanie usługi po stronie Państwa 

klienta.  

Pytanie nr 7:  

Na czyj koszt mają zostać przygotowane materiały marketingowe, w tym wszelkie foldery informacyjne (drukowane), 

broszury, billboardy , reklamy itp.? 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy oszacować koszty bilboardu (baneru), natomiast po stronie 

Zamawiającego pozostają pozostałe koszty materiałów marketingowych (materiały drukowane i social media). 

Pytanie nr 8: 

Czy oferta może obejmować usługi własnej pracowni architektonicznej, która będzie przygotowywać plany 

powierzchni? Czy space plany będzie wykonywać wyłącznie pracownia architektoniczna wskazana przez 

Zamawiającego?  

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający informuje, iż zakres dotyczący przygotowania space planów nie stanowi zakresu tego Zapytania 

ofertowego.  

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie wyłącznie prowizyjne? Czy może ono zostać rozłożone na dwa etapy 

– wynagrodzenie za część przygotowawczą zamówienia – m.in. opracowanie finalnej strategii, materiałów 

itp.,  a następnie wynagrodzenie prowizyjne za podpisane umowy najmu?  

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający informuje, iż przewiduje  tylko wynagrodzenie prowizyjne. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 
przewiduje się, że wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 
przelewem na rachunek Doradcy w 2 ratach: 
- 50% po zawarciu umowy najmu i przedstawieniu przez Najemcę zabezpieczeń wynikających z umowy najmu 

- 50% po przejęciu przez Najemcę powierzchni i wpłacie pierwszego czynszu.  

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający przewiduje, że w zakresie zlecenia pojawią się powierzchnie biurowe w budynku BE THE ONE, 

który również należy uwzględnić w Strategii wynajmu? 

Odpowiedź nr 10:  
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Zamawiający informuje, iż zakres  przedmiotu zamówienia  obejmuje obydwa  budynki; budynek BE THE ONE i BE 
FREE położone przy ul. Adama Branickiego 15 i 17 w Warszawie.  
 

 

  

 

 


