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Dotyczy: Postępowania nr NFZ09-WAG.2220.6.2023 prowadzonego na podstawie zapytania

ofertowego na podstawie zamówienia publicznego poniżej 130 000 złotych netto, do którego

nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.

1710) Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy pn. „ Dostawa

materiałów biurowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału

Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8”.

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie

przy ul. Zamkowej 8 w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 22.02.2023 r. przekazuje treść

pytania wraz z wyjaśnieniem.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Pytanie 1.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu pod tabelą Formularza cenowego- zał. nr 3: „* W miejscu

kropek należy podać nazwę bądź typ poszczególnych artykułów.”.

Czy zapis ten: a) dotyczy wszystkich wykropkowanych pól w formularzu cenowym, czy b) tylko

w wykropkowanych miejscach, gdzie znajduje się zapis „lub równoważny”

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że należy uzupełnić wszystkie wykropkowane pola oraz pola gdzie

znajduje się zapis „ lub równoważny” podając nazwę bądź typ poszczególnych artykułów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozycji nr 35 pomimo braku wykropkowania w

formularzu cenowym( błąd graficzny) należy podać nazwę bądź typ zaoferowanego artykułu.
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Pismo to stanowi integralna część Zapytania Ofertowego i jest wiążące dla wszystkich

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

Anna Jeż

Naczelnik

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

/Dokument podpisany elektronicznie/

Kontakt

Magdalena Majka, tel. 17 8604 242, e-mail: magdalena.majka@nfz-rzeszow.pl
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