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ZMIANA TREŚCI 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

dot. postępowania nr ZS.82.1.13.1.2020 z dnia 24.07.2020 r 

 Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej                       

oraz środków dezynfekcyjnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych                        

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 
 

I. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego . 

  

Informuję, iż zamawiający otrzymał w dniu 28 lipca 2020 r. pytanie dotyczące treści 

zapytania ofertowego. 

W związku z tym przedstawiam poniżej treści zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie 1. 

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z 

zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 

r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-

epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w 

wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie 

oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów 

(np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane 

byłoby w oddzielnym mailu). 

Pytanie 2.  

Pozycja 3, płyn do dezynfekcji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej 

pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez 

bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia? 

Odpowiedź 1: 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Zamawiający wyraża zgodę  

na możliwość przesłania oferty i wszelkich dokumentów w formie elektronicznej, 

opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w drodze e- mailowej, gdzie 

hasło do zabezpieczonych plików przekazane zostanie w oddzielnym e- mailu.  

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (transport, rozładunek oraz wniesienie)  całości 

przedmiotu zamówienia.  

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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Zmiana treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego zamówienia w następującym zakresie: 

8. Ust. 8 Zapytania ofertowego – Miejsce oraz termin składania i  otwarcia ofert. 

1) Oferty należy składać w  terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 w  siedzibie 

zamawiającego: Starostwo Powiatowe w  Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – Biuro 

Obsługi Klienta w  budynku B lub drogą elektroniczną e-mail: 

spoleczny@powiatraciborski.pl, gdzie hasło do zabezpieczenia plików przekazane 

zostanie w oddzielnym e- mail.  

Oferta przesyłana drogą elektroniczną musi być opatrzonej kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 

zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 

elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie                       

z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej              

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173). 

 
 
 

Pozostała treść zapytania ofertowego zamówienia pozostaje bez zmian.  

 

Z up. STAROSTY 

Aleksander Kasprzak 

    KIEROWNIK 

        Referatu Spraw Społecznych 

 


