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Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym: 

Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących 

(nr sprawy 5/2020). 

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 2 pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej „ustawą Pzp”) Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi 

na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania: 

 

1. W nawiązaniu do Załącznika nr 2 do ogłoszenia, Formularza Ofertowego pkt. 2, prosimy  

o informację czy w tabeli Wykonawcy powinni przedstawić ceny kart dla osób towarzyszących 

we wszystkich trzech wariantach, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wariant 

nielimitowany oraz dwa warianty limitowane, tak jak dla Pracowników Zamawiającego.  

Z obecnej formy tabeli wynika, iż Wykonawcy powinni przedstawić 3 warianty kart dla 

Pracowników, 1 dla osób towarzyszących, 2 warianty kart rozszerzonych dla dzieci i 1 wariant 

karty basenowej dla dzieci. Jeżeli Wykonawcy powinni przedstawić wszystkie 3 warianty dla 

każdej z grup użytkowników prosimy o wprowadzenie zmian w tabeli przez Zamawiającego 

lub potwierdzenie powyższej informacji wraz z informacją, jakie ilości osób towarzyszących  

i dzieci Wykonawcy powinni przyjąć do wyliczeń. 

Odpowiedź:  

Zamawiający opublikuje na stronie przetargu zaktualizowany formularz ogłoszenia. 

Wykonawcy powinni przedstawić wszystkie trzy warianty dla każdej z grup. 

 

2. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż omyłkowo na stronie internetowej 

Zamawiającego nie zostało zamieszczone ogłoszenie. Tym samym Zamawiający 

oświadcza, iż przedmiotowe ogłoszenie zostanie opublikowane.  

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przesuwa termin na składanie i otwarcie ofert. 

Nowy termin składania ofert to: 

17.08.2020 r. godzina 12:00 

Nowy termin otwarcia ofert to: 

17.08.2020 r. godzina 12:15 
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