
 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Biuro Projektu: 
Szkoła Podstawowa nr 70 im. St. Wyspiańskiego, ul. Rewolucji 1905r. 22, 90-207 Łódź 

Łódź, dnia  05.05.2020 r. 

DOA-ZP-II.271.51.2020    
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wydział Zamówień Publicznych  
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa nr 70 im. St. Wyspiańskiego ul. Rewolucji 1905r. 22, 90-207 Łódź, 
przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na Zakup i dostaw ę 
wyposa żenia szkolnych pracowni przedmiotowych dla Szkoły P odstawowej nr 70  
w Łodzi w ramach projektu „Z nami wygrasz wy ścig do przyszło ści”. 

Pytanie 1 

 
Odpowied ź 1 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie oferty zarówno w formie pisemnej 
(papierowej) jak również w formie elektronicznej. Wybór formy złożenia oferty zależy od 
Wykonawcy. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty został określony w pkt. 11 i 12 
SIWZ. 
 
Pytanie 2 

 
Odpowied ź 2 
Zamawiający informuje, dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert . 
 
Pytanie 3 
W związku z ogłoszonym przez Państwa postepowaniem prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych 
dla Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi w ramach projektu „Z nami wygrasz wyścig do 
przyszłości” 
Zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert na 15.05.2020. Zamówienie 
obejmuje szeroki zakres różnorodnego asortymentu, co skutkuje wydłużonym czasem 
przygotowania oferty. Czas oczekiwania na wyceny od dostawców w związku z ogłoszoną 
w kraju pandemią korona wirusa również jest znacznie wydłużony. 
Bardzo prosimy zatem o przychylenie się do naszej prośby, umożliwi to poprawne 
przygotowanie i dostarczenie oferty.  
Odpowied ź 3 
Zamawiający informuje, iż dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
/podpis nieczytelny/ 
ROMAN CIEŚLAK 

 Dyrektor 
       Wydziału Zamówie ń Publicznych  


