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Egz. Nr 1 

Gdańsk, dnia 21.03.2019r. 

 
 

 

Nr sprawy: ZP2/27/2019 
Pismo nr 1 

 

Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Nazwa zadania: „Wynajem sprzętu oraz usługa logistyczna  podczas imprez organizowanych przez 

Gdański Ośrodek Sportu w roku 2019.”  

 

 

WYJASNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 

  

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zaproszenia:  

1 – zmiana OPZ – załącznik nr 2 do Zaproszenia (w części 1) 

2 – zmiana Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zaproszenia (w części 1) 

3 – zmiana Projektu umowy – załącznik nr 3 do Zaproszenia (w części 1) 

 

jest po zmianie 

OPZ 

CZĘŚĆ 1 – 5.Gdańsk Maraton 

Zamawiający podzielił tę część na dwie wewnętrzne 

części: 
I - dostawa stołów i ław 

II – realizacja logistyczna imprezy. 

 

OPZ 

CZĘŚĆ 1 – 5.Gdańsk Maraton 

Zamawiający nie dokonuje podziału tej 

części na dwie wewnętrzne części. 

Formularz ofertowy 

Pkt. 1 

CZĘŚĆ 1 – 5.Gdańsk Maraton 

Wartość brutto części 1:   ......................................... 
(realizacja na dostawę stołów i ław) 

Wartość brutto część 2: 
(realizacja logistyczna imprezy) 

Całkowita wartość brutto: ..................................... 

(część 1 + 2) 

Formularz ofertowy 

Pkt. 1 

Wartość brutto: ..................................... 

 

Projekt umowy 
§ 5 Wynagrodzenie 

Pkt. 1 

1. Cena oferty łącznie z podatkiem VAT łącznie 
wynosi: ..............zł brutto (słownie: ........) 

w tym za poszczególne części: 

Projekt umowy 
§ 5 Wynagrodzenie 

Pkt. 1 

1. Cena oferty łącznie z podatkiem VAT 
łącznie wynosi: .....................................zł 

brutto (słownie: ........) 
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5. Gdańsk Maraton część I  - ......zł brutto 

5. Gdańsk Maraton część II - .......zł brutto 
...... 

 

w tym za poszczególne części: 

5. Gdańsk Maraton - .......zł brutto 
...... 

 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią Zaproszenia i 

będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z modyfikacją załączników do Zaproszenia Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do dnia 27 marca 2019r. godz.: 10:30. 

Zmodyfikowane załączniki załączono do wyjaśnień: 
            

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – OPZ 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.         

            

 

DYREKTOR 

GDANSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

/-/ Leszek PASZKOWSKI 
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