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Odpowiedzido zapytania ofertowego
z dnia 18 stycznia 2021r., znak: OŚ.271.01.2021.03 na realizację usługi pn.

„Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w Gminie Bolesławiec”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 18 stycznia 2021r., znak:
OŚ.271.01.2021.03 na realizację usługi pn. „Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w Gminie Bolesławiec”,
wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr1:
Zwracamy się z prośbą o zmianę treści warunku opisanego w Rozdziale IV. Wymagania, jakie winni
spełnić Oferenci biorący udział w postępowaniu, gdzie Zamawiający opisał wymaganie jako, cyt:

„Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli wykaże na Załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na inwentaryzacji źródeł
niskiej emisji metodą wywiadu ankietowego wraz z utworzeniem bazy danych dla gminy/miasta, za kwotę
nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda. ” [...]

[...] wnosimy o zmianę treści warunkina:
„Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli wykaże na Załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na inwentaryzacji
źródeł niskiej emisji metodą wywiadu ankietowego wraz z utworzeniem bazy danych dla gminyńmiasta, za
kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto oraz wykonał co najmniej 2 usługi polegające na inwentaryzacji
metodą wywiadu ankietowego wraz z utworzeniem bazy danych dla gminy/miasta/jednostki
administracyjnej, za kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda(...)”.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść warunku, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 1) zapytania ofertowego z dnia
18 stycznia 2021r., znak: OŚ.271.01.2021.03 w sposób następujący:
„Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli wykaże na Załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał 1 usługę polegającą na inwentaryzacji źródeł niskiej
emisji metodą wywiadu ankietowego wraz z utworzeniem bazy danych dla gminy/miasta, za kwotę nie
mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda. ”

W ten sam sposób zmienia się także treść Załącznika nr 2.

Pytanie nr2:
Zwracamysię z prośbą, z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 ogłoszoną przez WHO oraz wprowadzony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, o dopuszczenie ze względów
bezpieczeństwa jako jednej z form: oferty sporządzonej w formie elektronicznej pod rygorem nieważności,
napisanej w języku polskim, która powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym



podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną. Prosimy także, aby Zamawiający jako formę
składania oferty dopuścił możliwość przesłania ofert na wskazany przez niego adres e-mail lub na
wskazaną platformę zakupową. Prosimy o dostosowanie zapisów Zapytania do przedłożenia oferty
w formie elektronicznej.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść zapisu pkt. VI pkt. 2) zapytania ofertowego z dnia 18 stycznia 2021r., znak:
OŚ.271.01.2021.03 w sposób następujący:
„Zamawiający dopuszcza złożenie oferty elektronicznie:
a) Na adres e-mail: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl pod warunkiem, że oryginał oferty wpłynie do

siedziby Zamawiającego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (za dni robocze uważa się dni od
poniedziałku do piątku) liczonych od daty, o której mowa w pkt. VI ppkt. 3) zapytania ofertowego.

Wpłynięcie do siedziby Zamawiającego oryginału oferty po ww. terminie będzie traktowane jak
złożenie oferty po terminie.

b) Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePAUP). Oferta winna być
wówczas podpisana certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z zapisami pkt. V. ppkt. 3) zapytania
ofertowego."

Pytanie nr 3:

Zwracamysię z prośbą o zmianę treści warunku opisanego w Rozdziale II. Zamawiający określił metody
inwentaryzacji jako cyt.: „Jnwentaryzację źródeł niskiej emisji należy przeprowadzić z wykorzystaniem
metody kombinowanej (połączenie metody rejestrowej z metodą wywiadu bezpośredniego)”, gdzie, cyt.:
„Metoda wywiadu bezpośredniego, polega na wypełnianiu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej
przez Oferenta podczas oględzin”.

Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 ogłoszoną przez WHO zwracamysię z prośbą o zmianę treści
przedmiotu zamówienia na:
„Inwentaryzację źródeł niskiej emisji należy przeprowadzić z wykorzystaniem metody kombinowanej
(połączenie metody rejestrowej z metodą wywiadu bezpośredniego). Metoda wywiadu bezpośredniego
dopuszcza wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez Oferenta podczas oględzin lub

poprzez przeprowadzenie ankiety za pośrednictwem portalu online lub kontaktu telefonicznego, bez
konieczności oględzin (...)”. [...].

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków,o których mowaw pkt. II zapytania ofertowego z dnia
18 stycznia 2021r., znak: OŚ.271.01.2021.03.
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