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Gdańsk, dnia 27.11.2020 r. 

 

 
Nr sprawy: ZP2/76/2020 

Pismo nr 1 

 

  

Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego)  

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania: „Dostawa silników zaburtowych do łodzi motorowych Mercury F115 Pro XS i 

Mercury F40  EFI wraz z ich montażem.” 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 

 

 

Pytania z dnia 26.11.2020 r. 

Pytanie Wykonawcy Wyjaśnienia Zamawiającego 

Ogłosiliście Państwo przetarg na silnik zaburtowy 40EFI 

3 cylindry. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika 
że ten silnik na razie nie jest i nie będzie dostępny do 

około marca 2021 roku. 

W zamian za to jesteśmy skłonni zaproponować Państwu 
silnik 40 EFI 4 cylindry który jest dostępny od zaraz.  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji 

Zaproszenia do złożenia propozycji ofertowej 

poprzez zmianę produktu określonego w 

Części II zamówienia z: 

 „silnika Mercury F 40 EFI” na „silnik 

Mercury F40 EFI (4cylindry)”  

W załączeniu zmodyfikowany OPZ oraz 

Formularz ofertowy 

 

 

W nawiązaniu do informacji z zamówienia publicznego 

mam zapytanie odnośnie silnika MercuryF40EFI. 
Na dzień dzisiejszy w magazynie w Polsce nie ma silnika 

o mocy 40 koni w wersji 3 cylindrowej. Natomiast są w 

wersji 4 cylindrowej. 
Dodatkowo silnik 3 cylindrowy nie będzie wyposażony 

w obrotomierz serii SC1000 natomiast wersja 4 

cylindrowa jak najbardziej 
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 Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią 

Zaproszenia i będą wiążące przy składaniu ofert. Termin składani i otarcia ofert zostaje 

zmieniony z 30.11.2020r. 01.12.2020r. Godzina składania i otwarcia pozostają bez zmian. 

            
       

 

 

         DYREKTOR 

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

/-/ Leszek PASZKOWSKI 

 

 

         

Załączniki: 

1 – Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia 

2 – OPZ – załącznik nr 2 do Zaproszenia 
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