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    Konstancin-Jeziorna, dnia 26 stycznia 2018 roku  

 

Konstanciński Dom Kultury 

ul. Mostowa 15 

05-510 Konstancin-Jeziorna  

 

Do wiadomości publicznej 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/1/ZO/2018 w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę w ramach leasingu operacyjnego 

na okres 48 miesięcy fabrycznie nowego samochodu typu VAN, homologacja 

ciężarowa (rok produkcji 2017) z prawem opcji wykupu. 

 

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.) Zamawiający 

przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.  

 

Pytanie nr 1: 

„Czy Zamawiający dopuszcza liczbę miejsc: 2 os.? Obecnie jest 3 os.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowego 

zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna pojazdu, w dziale „Wymagane 

minimalne parametry techniczne pojazdu”, pkt 11 wymagana liczba miejsc 

(łącznie z kierowcą) wynosi trzy. Niemniej jednak, mając na uwadze zasadę 

konkurencyjności oraz potrzebę jej zwiększenia Zamawiający informuje, że 

dopuszcza możliwość złożenia oferty, której przedmiotem będzie pojazd 

przystosowany do przewozu dwóch pasażerów (łącznie z kierowcą). Mając 

powyższe na uwadze Zamawiający dokona stosownych zmian w załączniku nr 2 – 

Specyfikacja techniczna pojazdu oraz załączniku 1A do Formularza ofertowego. 
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Pytanie nr 2: 

Czy zamawiający dopuszcza winylową wykładzinę bagażnika? Obecnie jest 

gumowa. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie winylowej wykładziny 

bagażnika. Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokona stosownych zmian 

w załączniku nr 2 – Specyfikacja techniczna pojazdu oraz załączniku 1A do 

Formularza ofertowego. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi do 

Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i są wiążące dla stron.  

 

 

 

 

 

 

 

Konstancin-Jeziorna, dnia 26 stycznia 2018 roku 

 

 

Dyrektor 

Konstancińskiego Domu Kultury 

/--/ 

Edyta Markiewicz-Brzozowska 

 

miejscowość, data pieczątka i podpis osoby upoważnionej  
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