Koszalin, dnia 8 lutego 2022 r.
Znak sprawy: 1/ZP/SPOŁ/2022

Zamawiający
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
75-216 Koszalin
ul. Przemysłowa 8

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25 (Dalej: Ustawa PZP),
na:
Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania
publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego
„PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”
Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00042470/01

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy PZP
udostępnia treść kolejnych zapytań wykonawców do przedmiotowego postępowania wraz z
wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Czy po złożeniu oferty istnieje możliwość sprawdzenia czy została ona przesłana prawidłowo pod
względem technicznym i czy zawiera wymagane załączniki? Dodam, że po zaszyfrowaniu plik zip.
zawierający wymagane załączniki nie otwiera się na komputerze, co uniemożliwia sprawdzenie jego
zawartości.
Odpowiedź Zamawiajacego na pytanie nr 1:
Zamawiający ma możliwość zapoznania się ze złożonymi ofertami dopiero po otwarciu / odszyfrowaniu
ofert po upływie terminu ich składania.
Pytanie 2:
Czy w przypadku oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wysłać jedną ofertę zaznaczając
w tabeli poszczególne części?
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Odpowiedź Zamawiajacego na pytanie nr 2:
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na więcej niż jedną części postępowania, składa jedną ofertę
wypełniając w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu ofertowym odpowiednie części tabeli.
Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający dla potrzeb Programu łącznie
zamierza zaangażować 10 animatorów/animatorek lokalnych.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia powinien dysponować
odpowiednią liczbą personelu skierowanego do realizacji przedmiotowego zamówienia. Nie jest
możliwe wykonywanie usługi animatora / animatorki przez tę samą osobę w więcej niż jednej części
zamówienia.
Pytanie 3:
Czy jeżeli została wysłana oferta na jedną część zamówienia, można skierować drugą ofertę na kolejną
część?
Odpowiedź Zamawiajacego na pytanie nr 3:
Zgodnie z art. 218 ust. 1 Ustawy PZP Wykonawca może w postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.
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