
Mińsk Mazowiecki, dnia 09.tl,2022 t.

RL27L2.42.4.Ż022

WYJAŚNIENIE TREŚCI oFERTY nr 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o,Budowa kanalizacji sanitarnej

na terenie gminy Mińsk Mazowiecki''.

Poniżej przedstawiam treśó zapylania (dot. zapytania ofertowego) jakie wpłynęło do
Zamawiającego wraz z wyj aśnieniami.

hrtanie nr 1:

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym tj. 8.l0.2022t. zvłtacamy się z uprzejmą
prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z l0,|l.2022r' na I7.lI.2022r. W ocenie
Wykonawcy jest to niezbędny czas na zapoznanie się, analizę, wysłanie zwytah ofertowych
na dostawy materiałów na części dla których dokumentacja nie byŁazanieszczona,

odnowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iŻ w dniu dzisiejszym zmienił treść Zapytania ofertowego w
następuj ącym zakresie :

t, Rozdział 11. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmięnie:
,,ofertę należy iloŻyć: Zanawiającemu w Utzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul.
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr t02, w terminie do dnia
14.tL2022 roku do godz.10:00."

2. Rozdział 11. Sposób oraz tęrmin składania i otwarcia ofęrt ust. 2 ottzymĄe brzmienie:
,,otwarcie ofert nastąpiwUrzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05_
300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 14.1l.202Ż roku o godz.10:30.''

3. Rozdział 12. Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca będzie
związany ofertą 30 dni tj. do dnia t3.I2.2022 t. Bieg termitu związania oferta
tozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pvtanie nr 2:

W związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysów ofertowych w formie
uproszczonejbardzo prosimy o załączeniu kosztorysów w formie ath. kst.

Umożliwi to Wykonawcy na poświęceniu czasu na ana|izę dokumentacji i rzetelną wycenę a
nie na monotonnym i bardzo pracochłonnym przepisywaniem kosztorysów do programu
umożliwiaj ącomu spotządzii kosztorysy uproszczone.

odpowiedź nr 2:

ZanawiĄący informuje, iż nie posiada kosztorysów w formie ath. Kst.



Pvtanie nr 3:

Prosimy o rezygnacj e ze złoŻenia do oferty kosztorysów ofertowych w formie uproszczonej
na etapie składania oferto i wymaganie go od Wykonawcy którego oferta zostanie oceniona
nEvłyŻej w w/w postępowaniu.

odpowiedź nr 3:

Zarorffiryy, wymaga aby kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej wykonany na podstawie
załączonych przedmiarów, stanowił załącznik do ofert składanych ptzez wszystkich
oferentów, na etapie ich składania.

Z uP. wóita

Ż


