
 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej / ofertowej (na warunkach określonych w art. 138o pkt 

2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zwanej dalej – u Pzp (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. 

poz.831 i 996 z późn. zm.), którego przedmiotem jest : Organizacja i przeprowadzenie wraz z obsługą 

trzydniowego wyjazdu seminaryjnego na teren województwa małopolskiego na temat : „Kuchnia 

regionalna i produkt tradycyjny turystycznym produktem regionu” , Nr sprawy:  ŚODR-ROW/17 

/124/2017 

 

Pytanie nr 2:  

Na czym dokładnie ma polegać prezentacja oferty marki PLM podczas wizyty w Krakowie w II dniu 

wyjazdu? Czy chodzi o zorganizowanie wykładu czy wizyty w miejscach zlokalizowanych w Krakowie?  

Odpowiedź: 

Załącznik nr 1 Specyfikacja oczekiwanej usługi – pkt 2.1. Ramowy program seminarium – określa 

oczekiwania Zamawiającego  w zakresie tj. Produkt Lokalny Małopolski” - prezentacja   inicjatyw na 

rzecz  budowania lokalnego  systemu  żywnościowego jako krótkiego łańcucha dostaw  żywności od 

rolników, przetwórców małopolski – nie dotyczy wykładu lecz zaprezentowanie produktu 

wpisującego się w tematykę seminarium. 

Pytanie nr 3:  

W Jakim dokładnie terminie ma zostać zorganizowany wyjazd. Padają terminy 22.05-24.05 oraz 

23.05-25.05? 

Odpowiedź: 

W Załączniku nr 1 Specyfikacja oczekiwanej usługi  pkt 3 . Wyżywienie całodzienne dla 50 osób: 

-  Obiad – trzy obiady w dniach : 23, 24 i 25.05.2017 r. wkradł się błąd pisarski – dalej 

obowiązującym  terminem seminarium jest ten określony w przedmiocie zamówienia SIWZ tj.  

w Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej / ofertowej. pkt 3.  Wymagany termin realizacji umowy: 

od  22.05.2017 do  24.05.2017r. oraz w Załączniku nr 1 Specyfikacja oczekiwanej usługi  pkt 1, 2, 6,  

Pytanie nr 4:  

Czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert? 

Odpowiedź: 

W Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej / ofertowej.  pkt 7 .Miejsce i termin złożenia 

propozycji cenowej: Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 

05.04.2017r do godziny 14.00.  

Pytanie nr 5: 

Czy nocleg może zostać zorganizowany w samym Krakowie? Czy wymogiem są okolice Krakowa? 

Jeżeli okolice to do jakiej odległości. 

Odpowiedź: 



Załącznik nr 1 Specyfikacja oczekiwanej usługi – pkt 2.2 – 4  określono -  Miejsce noclegu - w 

okolicach Krakowa.  

Zamawiający  określając miejsce noclegu - okolice  Krakowa   - daje dowolność Wykonawcy.       

 


