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Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 
 

 DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 Z DNIA 14 CZERWCA 2016 NA 
PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY ANALIZY PRAWNEJ ORAZ DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA 

UŻYTKOWNIKÓW I KLIENTÓW W RAMACH PROJEKTU „OPRACOWANIE I WDROŻENIE 
WEBOWYCH ORAZ MOBILNYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI Z MIESZKAŃCAMI, PASAŻERAMI 

I PACJENTAMI CELEM ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI B+R FIRMY SISMS SP. Z O.O.” 

 

Pytanie 1 

Czy wobec przesłania zapytania nr 2 o zakresie zlecenia tożsamym z zapytaniem nr 1 mamy 

rozumieć, że postępowanie dot. zapytania nr 1 zostało unieważnione? Jeśli tak, to jaka była 

podstawa unieważnienia poprzedniego postępowania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający rozesłał do wszystkich podmiotów, które przesłały ofertę do Zamawiającego w 

terminie do  godz. 10.00 do dnia 10.06.2016r.  zapytanie ofertowe nr 2 o treści innej niż 

zapytanie ofertowe nr 1 m.in. dokonując zmian w załącznikach nr 1 i 3. 

Zgodnie z pkt. 11 zapytania ofertowego nr 1 z dnia 02.06.2016r. Zamawiający dopuszczał 

możliwość unieważnienie niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny.   

Pytanie 2 

W związku ze złożeniem przez Kancelarię oferty w postępowaniu na zapytanie nr 1 bardzo 

proszę o informację: 

a. Kiedy miało miejsce otwarcie ofert z postępowania nr 1? 

b. Jakie podmioty złożyły oferty w postępowaniu do zapytania nr 1 oraz jakie ceny 

zostały zaoferowane? 

c. Czy przy otwarciu ofert uczestniczyli wykonawcy, którzy złożyli oferty w ramach 

postepowania dot. zapytania nr 1? Czy innym wykonawcom została przekazana informacja o 

cenie oferty jaką złożyła nasza Kancelaria w postępowaniu dot. zapytania nr 1? 

d. Kiedy możemy uzyskać wgląd do ofert złożonych w postępowaniu dot. zapytania nr 

1? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający unieważnił zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 02.06.2016r. i wywiązał się z 

obowiązków wobec podmiotów uczestniczących w ww. zapytaniu ofertowym.  Informacja   o 

cenach ofert wykonawców uczestniczących w zapytaniu ofertowym nr 1 nie została 

upubliczniona, a Zamawiający ponowił do tych samych podmiotów zaproszenie do składania 

ofert w zapytaniu ofertowym nr 2 w zakresie usługi prawnej dotyczącej przygotowania 

ekspertyzy prawnej oraz dokumentacji prawnej dla użytkowników i klientów.  

Pytanie 3 

Na kiedy planowane jest otwarcie ofert w postępowaniu dot. przesłanego zapytania nr 2? 

Zamawiający opublikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty po 22.06.2016r. na 

stronie www.sisms.pl i roześle pocztą elektroniczną (na adresy e-mail podane przez 

Wykonawcę w treści złożonej przez siebie oferty) do podmiotów, które prześlą ofertę zgodnie 

z terminem określonym w pkt. 6 zapytania ofertowego nr 2. 

Pytanie 4 

Czy otwarcie ofert w postępowaniu dot. przesłanego zapytania nr 2 będzie odbywało się 

publicznie?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2 Zamawiający nie przewiduje publicznego 

otwarcia ofert. 

W przypadku dalszych pytań jestem do Państwa dyspozycji i zapraszam do kontaktu pod 

adresem email: beata.krzos@sisms.pl  

            Beata Krzos 

               Koordynator Projektu 
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