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GOPS.26.4.2023                                                                                        Świlcza, dn. 03.02.2023 r. 

 

Wyjaśnienie  treści SWZ nr 2 

 
Zamawiający: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy  
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 
1 ustawy na dostawę, nazwa zadania:  

Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach część II 
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 stycznia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem 2023/BZP 00065612/01 

oraz na platformie zakupowej  pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   

Planowany termin składania ofert: do 08 lutego 2023 r. do godz. 08:00 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy 
wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 1 do SWZ – „Wzór oferty” - w tabeli z wyceną na 
poszczególne części zamówienia pod pkt  1.1: 

1) termin realizacji i okres gwarancji na doposażenie na część 5 tj. „Elementy wyposażenia 

wnętrz” w poz. 5a i 5b musi być taki sam, oraz 

2) termin realizacji i okres gwarancji na doposażenie na część 7 tj. „Meble” w poz. 7a  i 7b 

również musi być taki sam, 

 

jak w poniższych tabelach: 

Lp. Nazwa części 
Cena brutto 

[zł] 

Oferowana gwarancja  
na doposażenie 

zgodnie z Rozdziałem 
XIX SWZ 

 
Oferowany termin 

realizacji zamówienia 
zgodnie z Rozdziałem 

XIX SWZ 
 

5. Część 5: Elementy wyposażenia wnętrz 

5a 
Elementy wyposażenia wnętrz (poz. 
1-7 opisu przedmiotu zamówienia 
dla części 5) 

 
Oferowana 
gwarancja  

na doposażenie dla 
poz. 5a i 5b 

musi być taka sama 

……………………… 

Oferowany termin 
realizacji 
zamówienia 

dla poz. 5a i 5b 
musi być taki sam 

……………………….. 

5b 

Elementy wyposażenia wnętrz 
finansowane ze środków własnych 
(poz. 8-19 opisu przedmiotu 
zamówienia dla części 5) 

 

5c 
Razem cena brutto za część 5 
(Cena brutto z pozycji 5a+5b): 

 xxxx xxxx 

5c 

Słownie cena brutto za część 5: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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Lp. Nazwa części 
Cena brutto 

[zł] 

Oferowana gwarancja  
na doposażenie 

zgodnie z Rozdziałem 
XIX SWZ 

 
Oferowany termin 

realizacji zamówienia 
zgodnie z Rozdziałem 

XIX SWZ 
 

7. Część 7: Meble 

7a 
Meble (poz. 1-8 opisu przedmiotu 
zamówienia dla części 7) 

 
Oferowana 
gwarancja  

na doposażenie dla 
poz. 7a i 7b 

musi być taka sama 

……………………… 

Oferowany termin 
realizacji 

zamówienia dla poz. 
7a i 7b 

musi być taki sam 

……………………….. 

7b 

Meble finansowane ze środków 
własnych (poz. 9-23 opisu 
przedmiotu zamówienia dla części 
7) 

 

7c 
Razem cena brutto za część 7 
(Cena brutto z pozycji 7a+7b): 

 xxxx xxxx 

7d 

Słownie cena brutto za część 7: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Poprawiony Załącznik nr 1 „Wzór oferty” stanowi załącznik do niniejszego pisma i należy 
uwzględnić go przy sporządzaniu oferty. 

 

 


