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  Babice, 29 marca 2017 r. 

 
Pytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego  
Nr 7/POWR.05.04.00-00-0073/16 z dnia 24 marca 2017 r. 

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Sławomir Kadłuczka 
informuje, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego: Nr 
7/POWR.05.04.00-00-0073/16 z dnia 24 marca 2017 r. (zapytanie opublikowane w dn. 24 marca 2017 
r., zapytanie zaktualizowano w dn. 28 marca 2017 r.). 

Zgodnie z pkt X zapytania poniżej przedstawiamy pytania (bez informacji wskazujących źródło 
zapytania) oraz odpowiedzi na pytania skierowane drogą mailową na adres biuro@cpioz.pl 

1. Pytanie z dnia 27.03.2017 

„Mam pytanie odno śnie podanych terminów realizacji projektu, chodzi m i o miesi ąc kwiecie ń i 
maj. Czy terminy s ą zatwierdzone? Czy bior ąc udział w zapytaniu ofertowym musimy mie ć 
akurat te terminy wolne? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W kwestii terminów uprzejmie informujemy iż podane w zapytaniu ofertowym terminy pierwszych 
planowanych szkoleń są terminami wstępnymi i jak wskazano w zapytaniu mogą ulec zmianie (pkt VI 
niniejszego Zapytania). W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje na temat 
zmiany wstępnie zaplanowanych terminów, nie później niż w dniu podpisania umowy. Wykonawca 
musi jednak liczyć się z możliwością, iż wskazane wstępnie terminy nie ulegną zmianie (zostaną 
ostatecznie potwierdzone), a zatem Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania usługi w tych 
terminach. 

 

2. Pytanie z dnia 28.03.2017 

"Bardzo prosz ę o informacj ę czy istnieje mo żliwo ść częściowej realizacji usługi (tylko wybrane 
terminy), ewentualnie zmiany (przesuni ęcia terminu)? Chodzi mi głownie o ustalony ju ż termin 
szkolenia 28.05, to termin komunijny i nie posiadam y dost ępnych sal.” 

 

Odpowiedz Zamawiającego: 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym w pkt V ppkt 1. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie ma więc możliwości 
złożenia oferty tylko na wybrane terminy szkoleń.  
 
W kwestii terminów uprzejmie informujemy iż podane w zapytaniu ofertowym terminy pierwszych 
planowanych szkoleń są terminami wstępnymi i jak wskazano w zapytaniu mogą ulec zmianie (pkt VI 
niniejszego Zapytania). W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje na temat 
zmiany wstępnie zaplanowanych terminów, nie później niż w dniu podpisania umowy. Wykonawca 
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musi jednak liczyć się z możliwością, iż iż wskazane wstępnie terminy nie ulegną zmianie (zostaną 
ostatecznie potwierdzone), a zatem Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania usługi w tych 
terminach. 

 


