
Łęczna, dnia 25. 1 I.202lr.
Zamawiający:
powiat Łęczyński - powiatorvy zakład Aktywności zawodowej w Łęeznej
ul. Krasnystawska 52, 2l -0I0 Łęczna
Nr sp raty z P ZAZ.I1.27 2.1.4.2021

DoĘczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:
Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej i opakowń do siedziby Powiatowego
ZaMadu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, znak sprawy : PZAZ.|I.272.I .4.202l,

-wyiaśrienia treści
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr
2l202I Dyrektora PZAZ w Łęcnlej z dnia 04.01.2021roku, w sprawie regulaminu udzielania
Zamowień 'Publicznych w Powiatowym ZaKadzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złoĘch netto , w oparciu o ań.
2 ust.1 pkt.1 Ustawy zdnia 11 września 20l9r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2019 r.

Poz. 2019 z późn. zm.) dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tys. ń netto
oraz w zvviązku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U z2021 r. poz.3}S).Zamawiający poniżej zarrięszczapytanie o wyjaśnienie tręści zapytania
ofertowego, które zostało zadanę w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielona na nie
odpowiedź:
Pytanie 1

OdnoŚnie nacryń jednorazowych zę styropianu i opakowń plastikowych PS, tj poz nr
I,2,3,9,16,17,13,14,46,52,53, te opakowania są dostępne, ale w kużdej chwili może ich
zabraknąó u producentów już w tym momencie dostęp ich jest ograniczony poza tym ceny
wzrosły o 1000ń, co w momencie gdy nie będą już dostępne , bo nie ma żadnej możliwości
wycofania się z tych opakowń.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie zmienia wymogów postępowania co do dostępu i ceny
opakowń. Z punktu widzenia Zamawiającego i zasad postępowania brane pod'uwagę mogą
byĆ §lko okoliczności i podstalvy faktycme i prawne istniejące na dzień ogłoszenia i
rozstrzy gnięcia po stępowania.
W związku z povły ższy m Zamaw taj ący umaje niezmienno ść wymo gów p o stgbowania.

Zamańający przedłuża termin składania ofert do 29.11.ż02Ir.

Pcwiatowy Zakład Aktywności Zarodowej
w Łęcznej

21-01CŁęczna ul, Krasnystawska 52,
ićl/fax. 81 752"2s-20

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie ztlmówienia na:

zakładu Aktvwności zawodowei w Łecznei

P o dpi s Ki er ow nika Zamaw iaj qc e go


