
 

Znak sprawy: 1/2021 

Rzeszów, 2021-07-13 

O D P O W I E D Z I  

na pytania oraz zmiany treści zapytania ofertowego 

Szanowni Państwo,  

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści 

zapytania ofertowego, na Dostawę wyposażenia ogrodowego do Całodobowego Domu 

Opieki w Dębicy – wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu 

„Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt jest współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

 

Treść wspomnianego pytania oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest następujące 

Pytanie 1: 

Możemy zaproponować Państwu płatność odroczoną na podstawie faktury 14 dniowej, jednak 

fakturę wystawiamy w dniu przyjęcia zamówienia i podpisania umowy. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w warunki. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi po 

wykonaniu całości dostawy oraz po podpisaniu protokołu odbioru dostarczonego towaru. 

 

Pytanie 2: 

Niestety ze względu na ograniczoną dostępność towaru nie możemy się zgodzić na wpisanie 

kar umownych za opóźnienia w dostawach. Zaś jeśli chodzi o odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, proponuję wartość 1% zamiast wpisanych 10%. 

Oczywiście symetrycznie, zdanie dotyczące kar za odstąpienie z Państwa winy 

także powinno mieć wpisany 1% zamiast 10%. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

 



Pytanie  3: 

Proszę o informację czy towar ma zostać również zmontowany przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem.  

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

 

BYŁO: 

 

1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-

mailową na biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, w tytule wiadomości należy 

wpisać: 

„Dostawę wyposażenia ogrodowego do Całodobowego Domu Opieki w Dębicy” 

Lub 

Ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: 

„Dostawę wyposażenia ogrodowego do Całodobowego Domu Opieki w Dębicy” 

Adres Zamawiającego: 

Fundacja Medyk dla Zdrowia 

ul. Fryderyka Szopena 1 

35-055 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Nr. CDO/D/6/2021 

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy 

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji 

otwarcia ofert. 

2. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania 

Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, 

uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta 

powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 

Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 15.07.2021r. do godziny 10.00 

mailto:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl


osobiście lub za pośrednictwem emaila biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl . 

Otwarcie nastąpi w dniu 15.07. 2021r. o godzinie 10.02  
 

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA  

1. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-

mailową na biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: 

„Dostawę wyposażenia ogrodowego do Całodobowego Domu Opieki w Dębicy” 

Lub 

Ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: 

„Dostawę wyposażenia ogrodowego do Całodobowego Domu Opieki w Dębicy” 

Adres Zamawiającego: 

Fundacja Medyk dla Zdrowia 

ul. Fryderyka Szopena 1 

35-055 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Nr. CDO/D/6/2021 

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy 

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji 

otwarcia ofert. 

2. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania 

Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, 

uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) -Oferta 

powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 

Rzeszów w Sekretariacie w terminie do dnia 16.07.2021r. do godziny 10.00 

osobiście lub za pośrednictwem emaila biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl . 

Otwarcie nastąpi w dniu 16.07. 2021r. o godzinie 10.02  
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