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            Opole, dnia 25.03.2021 r. 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  

Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic 
dla potrzeb nowego kierunku: technik ochrony środowiska w zawodzie: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 
Z ELEMENT. EDUKACJI POŻARNICZEJ w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół 

zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18. 

 

 

Na podstawie pkt VIII zapytania ofertowego z dnia 11.03.2021 r.  Zamawiający przekazuje treść pytań jakie 

wpłynęły w sprawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cieplarki o pojemności 39-litrów? 

 

Odpowiedź 

Wyrażamy zgodę na ofertę cieplarki o pojemności do 40 l. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie polarymetru bez podania wartości przybliżenia? Producent urządzenia 

nie podaje takiej informacji. 

 

Odpowiedź 

Wartość przybliżenia dla polarymetru pozostaje bez zmian tak jak w ogłoszeniu. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tyg. (sprzęt oraz szkło) oraz do 8 tyg. 

(dygestorium)? 

 

Odpowiedź 

Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia max do 8 tygodni.  
W związku z powyższym zarówno w zapytaniu ofertowym kpt. III  jak i w § 3 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający 

dokonuje zmiany terminu dostawy z 3 tygodni na 8 tygodni. 

   

 

Zamawiający jednocześnie  przedłuża termin składania ofert z dnia 25.03.2021 r. do godz. 15:00  na dzień 

30.03.2021 r. do godz. 15:00 . 

Ponadto Zamawiający informuje, że z uwagi na przedłużającą się procedurę zadawania pytań i odpowiedzi, 

nie będzie już odpowiadał na kolejne wpływające do Zamawiającego  pytania, chyba że będą szczególnie istotne i 

mogłyby wpłynąć na wynik postępowania. 

W związku z kolejnym przesunięciem terminu składania ofert oraz wpływającymi w międzyczasie ofertami 

Zamawiający przewiduje procedurę zmiany i wycofania złożonej oferty przy uwzględnieniu wyjaśnień i zmian 

przedmiotu zamówienia.  

Pkt. V.3  zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę i ponownie przesłać „nową ofertę” 

uwzględniającą odpowiednie zmiany, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma wraz z „nową ofertą” pisemne 
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powiadomienie (scan podpisany wg zasad jak oferta) o  „WYCOFANIU” wcześniej złożonej oferty. Oferty w ten sposób 

wycofane nie będą podlegały badaniu i ocenie.  

Wykonawca może także zmienić lub poprawić ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień 

powinno być złożone wg takich samych zasad jak wycofanie oferty opisane jako  „ZMIANA”. Wykonawca winien 

wyraźnie  wskazać, która część oferty została zmieniona. Zmieniona część oferty nie będzie podlegała badaniu i ocenie. 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego, należy je uwzględnić składając ofertę. 

 

Podpisała: 

DYREKTOR ZSZ 

im. Stanisława Staszica w Opolu 

(-) Krystyna Czollek 

  


