
                  

Projekt „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” 
 
 

Gdańsk, dn. 12.08.2020 r. 

PS.WIR.0631.19(1).20 

WYKONAWCY   

ubiegający się o udzielenie zamówienia na prowadzenia Punktu Usług Zdrowotnych (PUZ) 

dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu 

wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – postępowanie nr PS.WIR.0631.19.20 

z dnia 10.08.2020 r. 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1257769 

Na podstawie pkt 6.5.2, 15) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Pytanie nr 1  

Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert.  

Wnosimy  o  zmianę terminu składania ofert w przedmiotowym  postępowaniu ustalenie terminu 

składania ofert z 20.08.2020 na dzień 27.08.2020 z zachowaniem godziny składania.  

Wskazujemy, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu przypada w letnim okresie urlo-

powym. W ustalonym przez Zamawiającego terminie składania ofert znaczna część pracowników 

przebywa na wcześniej zaplanowanych i częściowo opłaconych już urlopach, których termin nie 

może w związku z tym ulec zmianie.  

Dodatkowo wskazać należy, że w związku nadal obowiązującymi licznymi ograniczeniami związa-

nymi z pandemią koronawirusa, część pracowników wykonuje pracę zdalnie, co również wpływa na 

możliwość szybkiego i sprawnego jej przygotowania. 

Należy także podkreślić, że w przypadku składania zapytań do treści Zapytania ofertowego i wyni-

kających udzielonych odpowiedzi oraz ewentualnej zmiany treści Zapytania zaistnieć może koniecz-

ność modyfikacji oferty.  

Z uwagi zaś na wskazane powyżej ograniczenia związane z okresem urlopowym oraz pracą zdalną 

części pracowników, przy krótkim okresie pomiędzy możliwym ostatecznym terminem udzielenia 

odpowiedzi na zapytania a terminem składania ofert przygotowanie oferty spełniającej wymagania 

Zamawiającego może być znacznie utrudnione.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 27.08.2020 r. (godzina i miejsce 

składania ofert pozostają bez zmian), zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 28.08.2020 r. oraz 

zmiany terminu zawarcia umowy przed 08.09.2020 r. 

W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie pkt 6.5.2, 15) Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający 

dokonuje zmiany treści zamówienia w Rozdziale VII. Sposób i miejsce złożenia oferty pkt 2 

poprzez zmianę terminu składania ofert na dzień 27.08.2020 r. (godzina  

i miejsce składania ofert nie ulegają zmianie) oraz w Rozdziale VIII. Opis postępowania  

pkt 3 poprzez zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 28.08.2020 r. oraz pkt 5 poprzez 

zmianę terminu zawarcia umowy przed 08.09.2020 r. 

Na skutek powyższej zmiany w Rozdziale VII. Sposób i miejsce złożenia oferty - pkt 2 otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„2. Termin składania ofert: do dnia 27.08.2020 r. do godz. 15:00: 

a. w formie elektronicznej na adres e-mail: karolina.kaminska@mopr.gda.pl 

lub 

b. w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 

Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk (w Kancelarii) 

lub 

c. pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 

80-432 Gdańsk.” 

 

Na skutek powyższej zmiany w Rozdziale VIII. Opis postępowania - pkt 3 i 5 otrzymują następujące 

brzmienie:  

„3. Złożone oferty zostaną otwarte dnia 28.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.” 

 „5. Zawarcie umowy z Wykonawcą powinno nastąpić przed 08.09.2020 r.” 

 

Zmiany treści zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić 

przy sporządzaniu oferty. 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf

