
 
Pęczniew, 12.08.2019r. 

UG.BO.1/2019 

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu  
prowadzonym w ramach zapytania ofertowego nr UG.BO.1/2019 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego nr  UG.BO.1/2019 ogłoszonego na stronie  BIP Gminy Pęczniew                 
w dniu 06.08.2019 roku na organizację imprezy plenerowej w ramach wydarzenia pn.:                     
„Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty kultury”.  
 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr UG.BO.1/2019 z dnia 06-08-2019 roku 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, na organizację imprezy plenerowej w ramach 
wydarzenia pn.: „ Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach 
zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. pn.: „Letnie nurty 
kultury”.  
 

W związku z otrzymanym w dniu 11.08.2019 r. e-mailem dotyczącym  wyjaśnienia 
treści zapytania ofertowego nrUG.BO.1/2019 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: „w jaki sposób zostanie dostarczony przez Państwa prąd do realizacji 
nagłośnienia i oświetlenia sceny oraz gniazdka elektrycznego 230V na zapleczu dla 
artystów”, 
Odpowiedź Ad. 1 – Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość przyłączenia się do 
skrzynki elektrycznej zasilającej, która zostanie umiejscowiona w odległości około 10 m od 
sceny.  

Pytanie nr 2: „proszę doprecyzować określenie w punkcie 4 odnośnie zaplecza dla artystów, 
tzn. jaka ilość to  "stosowna ilość krzeseł"”, 
Odpowiedź Ad. 2 -  Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt. III Opis przedmiotu zamówienia 
ppkt. 1. Organizacja techniczna wydarzenia  ust. 4) zaplecze dla artystów – garderoba, w 
zakresie wymaganej ilości krzeseł w garderobie dla artystów . Zmawiający wymaga min. 10 
szt. krzeseł w garderobie dla artystów. 

Pytanie nr 3: „kiedy i przez kogo będzie wyłoniony wykonawca zamówienia”, 
Odpowiedź Ad. 3 - Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr UG.BO.1/2019 z dnia 06-08-2019 
roku Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie związania z ofertą ( pkt. XIII zapytania 
ofertowego ) na podstawie warunków wskazanych w niniejszym postępowaniu. Wykonawca 
zostanie wyłoniony przez Zamawiającego (pkt. I zapytania ofertowego nr UG.BO.1/2019).    
 
Pytanie nr 4:  „kiedy zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą”. 
Odpowiedź Ad. 4 - Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie 
związania z ofertą, bez zbędnej zwłoki. 
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Sekretarz Gminy Pęczniew 


