
Jasienica, dn.02.07.2018 r. 

 
 

Uczestnicy zapytania ofertowego 
 

 
Zamawiający:  Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Anny w Jasienicy, Jasienica 286 

                           32 - 400 Myślenice 

 
Dotyczy:  zapytania ofertowego pn.: „Budowa boiska rekreacyjnego wraz  

                       z infrastrukturą  towarzyszącą w miejscowości Jasienica’’  
 

 

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy zastosowaniu Rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wykonawców zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot 
pomocy oraz pomocy technicznej, wraz z zachowaniem zasady konkurencyjności przewidzianej dla 

udzielenia zamówień na realizacji zadań w ramach Projektów współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 
2014-2020. Zamawiający składa następujące wyjaśnienia:  

 
Pytanie 1: 

 

Informujemy, iż podany przez Państwa termin wykonania zadania w Specyfikacji jest niemożliwy do 
spełnienia przez żadnego z potencjalnych oferentów, wykonawców. Z uwagi na procedury związane z 

Prawem Zamówień Publicznych (minimalne terminy, jakie należy odczekać od momentu złożenia ofert 
do momentu podpisania umowy, a następnie przejęcia placu budowy) oraz całym cyklem 

technologicznym budowy boiska sportowego (prace ziemne, czas pracy niezbędny do budowy, zakup 
materiałów i komponentów, schnięcie i utwardzenie podłoży betonowych, wilgotność, warunki 

atmosferyczne i inne), termin wykonania do 31 sierpnia 2018 r jest niemożliwy do wykonania 

(sugerowany termin, który umożliwi potencjalnemu Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia to 30.10.2018 r. W związku z powyższym czy Zamawiający wydłuży termin 

zakończenia realizacji do 30.10.2018 r.? 
 W  związku z ww. pytaniami, w celu prawidłowego przygotowania ofert, prosimy o przełożenie 

terminu składania ofert. 

 
Odpowiedź 1: 

 
Termin wykonania zamówienia: 

 
Zamawiający informuje, iż pkt. 8 Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:  

 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 1 października 2018 roku (okres realizacji). 
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu całości Robót do momentu ostatecznego 

rozliczenia umowy).  

 
Z uwagi na zakres i istotność wprowadzanej modyfikacji zapisów zapytania ofertowego Zamawiający 

dokonuje zmiany terminu składania ofert, ustalając nowy termin składania/otwarcia ofert na 
dzień 10  lipca 2018 roku godzina składania /otwarcia ofert pozostaje niezmienna. Zmianie ulega 

zapis pkt 17 załącznika.  
 

Wraz z niniejszą zmianą dokonuje się stosownej korekty zapisów ogłoszenia o zapytaniu ofertowym. 

Informacje o przekazanych do publikacji zmianach treści ogłoszenia zapytaniu ofertowym, zamieszcza 
się wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej Zamawiającego.  


