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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019 – PYTANIE NR 3 

  
 
PPUH „PETER” Ewa Peter 
ul. Wrocławska 61 
63-600 Kępno 
 

 
W związku z poniższymi pytaniami Oferenta dot. zapytania ofertowego na zakup i montaż 

przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic na hali wraz  ze 

stworzeniem dokumentacji:  

 

Pytanie nr 1. W rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający zapisał: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy: 

1. zrealizowali minimum 1 przedsięwzięcie polegające na wykonaniu prac projektowych o wartości 

25 000 PLN i budowlano – montażowych o wartości 200 000 PLN netto w ciągu ostatnich 3 lat. 

W załączniku nr 9 natomiast Zamawiający zapisał: 

…..zrealizowali minimum 1 przedsięwzięcie polegające na wykonaniu prac projektowych o 

wartości minimalnej 25.000 PLN i budowlano montażowych o wartości do 150 000,00 PLN netto 

w okresie ostatnich 3 lat. 

Prosimy uprzejmie o doprecyzowanie jakiej wartości prac budowlano- montażowych wymaga 

Zamawiający 200 000 PLN czy też 150 000 PLN 

 

Pytanie nr 2. W załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy w punkcie 3 (Cena) Zamawiający wymaga 

podania ceny ofertowej. Prosimy uprzejmie o informacje czy cena ta (poz. 1 w tabeli) dotyczyć 

ma zbiorczo całości zakresu określonego w punkcie 1 Specyfikacji Technicznej czyli „zakup i 

montaż przenośników, separatora, magnesu nadtaśmowego wentylacji i nagrzewnic”, czy też 

zakres ten i poszczególne ceny należy rozpisać na każdy z jego elementów tzn. wpisać każdą 

z 7 pozycji urządzeń z podaniem modelu i producenta każdego z nich oraz pozycję 8 należy 

wpisać wraz z ceną jako „Pozostałe” 
_________________________________________________________________ 
 
Zamawiający wyjaśnia: 

 

Ad. 1 

Zamawiający doprowadza do zgodności zapisy treści zapytania ofertowego z załącznikiem nr 9. 

Zamawiający zmienia załącznik numer 9 (załącznik dostępny w sekcji „pytania i wyjaśnienia” w 

bazie konkurencyjności w/w przedmiotowym zapytaniu ofertowym).  

 

 

Ad. 2 

Zamawiający wyjaśnia, iż cena oferty ma dotyczyć całości zapytania ofertowego bez rozbijani na 

poszczególne elementy instalacji. 

 


