
 

Kielce, 15.10.2020 r. 

 
 Fundacja Gramy z Tobą  

ul. Piotrkowska 39  

25-510 Kielce 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 / 2020  

z dnia 09.10.2020  

na wykonanie prac remontowych, modernizacji pomieszczeń budynku związanych z utworzeniem 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach przy ul. Pietraszki 15 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający 

udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 1. proszę o sprecyzowanie terminu wykonania zamówienia: w zapytaniu (pkt. IV) jest 

"10.12.2020," natomiast na formularzu oferty (zał. nr 1 do Zapytania) "30.11.2020" 

Odp.1 

Termin wykonania zamówienia ustala się na 10.12.2020. W związku z tym Zamawiający zmienia 

zapisy Formularza Oferty (Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego) następująco: 

JEST: 2. ZOBOWIĄZUJĘ/-EMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia  30.11.2020 roku. 

POWINNO BYĆ: 2. ZOBOWIĄZUJĘ/-EMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia  

10.12.2020 roku. 

Pytanie 2. proszę o sprecyzowanie, jakim doświadczeniem i na jaką wartość ma się wykazać kierownik 

budowy: w zapytaniu w kryteriach oceny ofert (pkt. VIII) jest "w ostatnich 5 latach kierował robotami 

(..) o wartości min. 800.000,00 zł" natomiast w formularzu oferty jest "(nazwa inwestycji) z ostatnich 

3 lat przed terminem składania ofert" i "wartość robót "min. 1.000.000,00 zł brutto". 

Odp.2 

Kierownik Budowy, którego doświadczenie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, musi się wykazać 

doświadczeniem z ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a wartość inwestycji na której 

sprawował funkcję Kierownika Budowy wyniosła min. 800.000,00 zł 

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Zapytania Ofertowego pkt. VIII (Kryteria oceny ofert) 

następująco: 



JEST: Wykonawca robót otrzyma punkty za wyznaczenie osoby na stanowisko kierownika budowy 

(z uprawnieniami bez ograniczeń), która posiada następujące doświadczenie: tj. w ostatnich 5 latach 

kierowała robotami budowlanymi przy inwestycji obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub 

rozbudowę i/lub nadbudowę i/lub remont budynku o wartości wykonanych (do terminu składania 

ofert) robót: minimum 800.000,00 zł brutto.  

POWINNO BYĆ: Wykonawca robót otrzyma punkty za wyznaczenie osoby na stanowisko kierownika 

budowy (z uprawnieniami bez ograniczeń), która posiada następujące doświadczenie: tj. w ostatnich 

3 latach kierowała robotami budowlanymi przy inwestycji obejmującej budowę i/lub przebudowę 

i/lub rozbudowę i/lub nadbudowę i/lub remont budynku o wartości wykonanych (do terminu 

składania ofert) robót: minimum 800.000,00 zł brutto.  

Analogicznie Zamawiający zmienia zapisy Formularza Oferty (Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego) 

następująco: 

JEST: Nazwa inwestycji (z ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) / Wartość robót (min. 

1.000.000,00 zł brutto) 

POWINNO BYĆ: Nazwa inwestycji (z ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) / Wartość robót 

(min. 800.000,00 zł brutto) 

Reszta zapisów pozostaje bez zmian. Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania 

Ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. W związku z wprowadzonymi zmianami termin 

składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

Z poważaniem  

 

 


