
 

 
  

   
 
 

Kraków, 15.01.2018 

Zamawiający:  

Gorycki&Sznyterman sp. z o.o. 

ul. Chałubińskiego 53 

30-698 Kraków 

NIP: 676-217-86-27 

REGON: 356263778 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2018 

1. Do zapytania ofertowego nr 1/2018 pkt. 9. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. 

POWIADOMIENIE OFERENTÓW wprowadza się następujące zapisy: 

9.8 Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 

będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych 

przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w 

określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne 

czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne 

dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, 

który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

9.9 Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego 

zmienione lub odwołane.  

9.10 Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty 

w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający 

dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki 

określone w zapytaniu ofertowym. 

9.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania 

przyczyn. 

 

2. Do zapytania ofertowego nr 1/2018 pkt. 7.1 TERMIN SKŁADANIA OFERT wprowadza się 

następującą zmianę: 

W zapytaniu ofertowym było: 

7.1 TERMIN SKŁADANIA 

OFERT 

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na 

adres mailowy wskazany w pkt 7.2 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.01.2018 



 

 
  

   
 
 
Wprowadza się zmianę na: 

7.1 TERMIN SKŁADANIA 

OFERT 

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na 

adres mailowy wskazany w pkt 7.2 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2018 

 

3. Do formularza oferty przypis 2 tabeli zapytania ofertowego nr 1/2018 wprowadza się następującą 

zmianę: 

W zapytaniu ofertowym było: 

Dla parametrów niemierzalnych proszę wpisać TAK lub NIE w zależności czy oferta spełnia dany 

parametr. 

 

Wprowadza się zmianę na: 

Dla parametrów niemierzalnych proszę wpisać TAK lub NIE w zależności czy oferta spełnia dany 

parametr. Przy pozycjach związanych z oprogramowaniem należy podać pełną nazwę 

proponowanego oprogramowania oraz jego wersję. 

 

Oprogramowanie komputerowe typu CAD 
(pełna nazwa proponowanego oprogramowania 

wraz z jego wersją) 

Oprogramowanie komputerowe do 

parametrycznego projektowania 

mechanicznego 

(pełna nazwa proponowanego oprogramowania 

wraz z jego wersją) 

Oprogramowanie do predykcji parametrów 

akustycznych wnętrz i przestrzeni oparte o 

metody geometryczne (GA) 

(pełna nazwa proponowanego oprogramowania 

wraz z jego wersją) 

Oprogramowanie do modelowania 3D 
(pełna nazwa proponowanego oprogramowania 

wraz z jego wersją) 

Oprogramowanie do renderingu 
(pełna nazwa proponowanego oprogramowania 

wraz z jego wersją) 

 

Do sprostowania dołączono nowy załącznik nr 2. 

 

4. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 


