RARR/BZ/8898/2013
Rzeszów, 22.10.2013r.

Wyjaśnienia i zmiana nr 1 treści siwz ZP 72/2013/CSW
Pytania i odpowiedzi

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP
72/2013/CSW ogłoszonego w dniu 18 października 2013r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 424584 – 2013 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:
Zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz ubezpieczenia dla minimalnie 25 –
maksymalnie 42 uczestników seminarium wyjazdowego realizowanego w
ramach
projektu
„SNIFFER
DOG
–
ANIMATOR
INNOWACJI”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

A)

Odpowiedzi na zapytania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) RARR S.A. przesyła
zapytania do treści siwz i odpowiedzi na zapytania.
1)
Treść pytania:
Dzień dobry
Dotyczy : przetargu ZP 72/2013/CSW
Bardzo proszę o informację dot. liczby posiłków
w Rydze w dn. 06.12.13 r. : szczegółowy opis
podkreśla 3 posiłki , a specyfikuja : śniadanie i obiadokolację ?
Proszę o wyjaśnienie
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w dniu 06.12.2013r. w Rydze ma obowiązek
zapewnić trzy posiłki: śniadanie w hotelu w formie szwedzkiego stołu, obiad
(zamawiający wskaże miejsce obiadu 7 dni przed realizacją usługi), kolacje.
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B) Zmiana treści siwz
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz w związku z
powyższą odpowiedzią na zapytanie do treści siwz RARR S.A. dokonuje zmiany treści
siwz w zakresie:
a) pkt. 3) tj. Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części) oraz pkt. 5) tj. Miejsce i
warunki realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowego opisu i zakresu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, które otrzymują
nowe brzmienie, w załączeniu.
b) zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Pkt 11 siwz otrzymuje brzmienie;
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 Sekretariat, nie później niż o godzinie 10:00 w dniu 29 października 2013 r.
11.2. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy
bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu
oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY
11.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego
zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
11.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub
„wycofanie".
11.5. Zawiadomienie
o
zmianie
oferty
powinno
być
dostarczone
zgodnie
z postanowieniami punktu 11.3.
OTWARCIE OFERT
11.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29 października 2013 roku, o godzinie 10:30,
w siedzibie Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr 314.
11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
11.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej
z ofert, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
11.9. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie
z punktem 11.3 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

C) pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
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D) Zmiana treści siwz powoduje stosowną zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
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