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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie do zapytania ofertowego na usługę drukowania: 

broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formatach A3 i A4, wizytówek. 

 

Pytanie nr 1: 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę drukowania broszur, zaproszeń, plakatów, 

innych materiałów oraz wizytówek PODR/DS/36/III/2022, w formularzu ofertowym jak i 

cenowym narzucacie Państwo na broszurę stawkę w wysokości 23%, jednakże zgodnie z 

obowiązującymi przepisami a mianowicie: zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 

sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

( Dz.U z 2019r., poz. 175), „[…] od dnia 1 listopada 2019 r. stosuje się stawkę podatku w 

wysokości 5% w odniesieniu do następujących towarów i usług:[…] 

a) Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane nawet w pojedynczych arkuszach 

z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901) […]” 

Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz.685 t. j.) stawkę 5% 

podatku VAT stosuje się dla książek, broszur i podobnych materiałów drukowanych, nawet w 

pojedynczych arkuszach- z wyłączeniem ulotek. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień. 

 

 

mailto:sekretariat@podr.pl


 

 
Oddział w Starym Polu 
ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
e-mail: starepole@podr.pl 
tel. 55 270-11-00, fax. 55 270-11-62 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że znając przeznaczenie przedmiotu zamówienia określił stawkę VAT 

mającą zastosowanie w wysokości 23%, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Klasyfikacja CN: 

4911 – Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami 

4911 10 – Reklamy handlowe, katalogi handlowe i tym podobne. 

 

 

Niniejsza odpowiedź nie wpływa na termin składania ofert, który pozostaje bez zmian. 

 


