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Dotyczy: ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.
„Analiza materiału zebranego w ramach zadania D.5 – etap 2”
W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Zapytania wniesionymi przez
Wykonawców w postępowaniu, Zamawiający Fundacja Natura International Polska z
siedzibą w Białymstoku 15-161 Białystok, ul. Żyzna 18/16, NIP: 578-304-51-21, REGON:
280381278, będąc Współbeneficjentem Projektu „Implementacja Krajowego Programu
Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015) współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015)
oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy
266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D) udziela odpowiedzi i zmienia termin składania i otwarcia
ofert jak niżej:
Pytanie:
„W treści umowy pojawia się zapis: Zakres czynności składających się na przedmiot umowy i
sposób realizacji tych czynności określa szczegółowo załącznik nr 1 do umowy. W
dokumentacji zamówienia załącznik nr 1 stanowi Formularz ofertowy, nie odnalazłam
natomiast załącznika z opisem sposobu wykonania umowy. Czy należy rozumieć, że opis ten
jest tożsamy z opisem zawartym w dokumencie Zapytanie ofertowe?”
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem jaki znajduje się w dokumencie wzoru umowy: „Zakres czynności
składających się na przedmiot umowy i sposób realizacji tych czynności określa szczegółowo
załącznik nr 1 do umowy”. W treści tego samego dokumentu znaleźć można spis załączników:
„6.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Zapytanie ofertowe z załącznikami do zapytania– załącznik nr 1;
2) Klauzula informacyjna – załącznik nr 2;
3) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3.”
Z czego jasno wynika, że zakres czynności składających się na przedmiot umowy i sposób
realizacji tych czynności określa szczegółowo załącznik nr 1 do umowy, którym jest Zapytanie
ofertowe z załącznikami do zapytania.
Pytanie:
„W dokumencie Zapytanie ofertowe znajduje się następujący zapis : Do Wykonawcy będzie
należało uzyskanie wszelkich ewentualnych zezwoleń potwierdzających możliwość
przebywania w bezpośredniej strefie przygranicznej. Prosiłabym o informację, czego dotyczy
ten zapis, ponieważ z treści zapytania wynika, że przedmiotem zamówienia są wyłącznie
prace kameralne.”
Odpowiedź:
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Jest to błąd w treści zapytania, zdanie: „Do Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszelkich
ewentualnych zezwoleń potwierdzających możliwość przebywania w bezpośredniej strefie
przygranicznej” zostaje wykreślone. Punkt 12 Zapytania ofertowego winien mieć następującą
treść:
12.
Umowa z Wykonawcą
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia, zostanie
zawarta umowa – na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do
Zapytania, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert wskazany w zapytaniu ofertowym pkt
8.6 i 8.7:
BYŁO:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.10.2020 r. do godziny 16:00.
Otwarcie ofert odbędzie się 07.10.2020 r. o godzinie 16:10.
JEST:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.10.2020 r. do godziny 16:00.
Otwarcie ofert odbędzie się 09.10.2020 r. o godzinie 16:10.
Zatwierdził pod względem merytorycznym i formalnym:
Michał Korniluk
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