Błonie, dnia 04.08.2011 r.

WZP.271.13.2011
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
świadczenie usług „Kierownika Projektu" dla realizacji projektu pn.: "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Błonie" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3.
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań następującej treści:
Pytanie nr 1:
Prośba o udzielenie informacji, jaką szacunkową wartość zamówienia Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia oraz przekazanie kopii protokołu
(wraz z załącznikami) z postępowania o udzielenie zamówienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), szacunkowa wartość zamówienia, bez podatku od
towarów i usług, wynosi 131.707,32 zł, co stanowi równowartość 34.307,72 euro.
Kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie
z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający poda bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Odnośnie protokołu postępowania, zostaje udostępniony z załącznikami na wniosek
Wykonawcy dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania. Na bieżącym etapie poza opisem przedmiotu zamówienia i szacunkowej
wartości zamówienia Zamawiający nie ma innych informacji do przekazania.
Pytanie nr 2:
Prośba o przesłanie w wersji edytowalnej załączników do SIWZ dot. niniejszego zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że w dniu 01.08.2011 r. zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp
udostępnił na stronie www.bip.blonie.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz
załącznikami w formacie PDF w celu zachowania jednolitego formatu oraz wyglądu
udostępnionych dokumentów bez względu na system operacyjny Wykonawców. Ponadto
zastosowanie formatu PDF zapobiega zmianie treści opublikowanych dokumentów.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z którym
„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców”
Zamawiający informuje, że załączniki do SIWZ dot. niniejszego postępowania pozostaną na
stronie internetowej w formacie PDF.
Zamawiający przypomina, że
Termin składania ofert to 11.08.2011 r. godz. 11:00.
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu,
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert 11.08.2011 r. godz.11:15.
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