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Warszawa, 2018-11-27 

WZP.270.209.2018 
2018-20780 
 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pn. Usługa kompleksowej organizacji i jednodniowej narady dot. 
podsumowania działań realizowanych w 2018 r. przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia oraz planów na rok 2019, znak sprawy: WZP.270.202.2018 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców 
w odniesieniu do treści zapytania, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1.  
Sala konferencyjna - ustawienie teatralne? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Spotkanie jest planowane w jednej sali. W sali muszą być zapewnione 10-12-osobowe stoły wraz 
z miejscami siedzącymi. 
 
Pytanie 2.  
Czy jest już ramowy – godzinowy program spotkania? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Agenda Spotkania zostanie przekazana Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.  
 
Pytanie 3. 
Cały asortyment cateringowy ma być zapewniony tylko podczas przerwy obiadowej? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Czas i sposób zapewnienia asortymentu cateringowego zostanie ustalony z Wykonawcą po 
podpisaniu umowy.  
 
Pytanie 4. 
Rozumiem ze nie ma przerwy kawowej? 
Odpowiedź CSIOZ:  
W ramach spotkania nie jest planowana przerwa kawowa. 
 
Pytanie 5. 
Bardzo proszę o odpowiedź oraz informacje w jakich godzinach mam być zapewniony catering bo 
chyba nie przez cały czas trwania spotkania? 
Odpowiedź CSIOZ: 
Czas i sposób zapewnienia asortymentu cateringowego zostanie ustalony z Wykonawcą po 
podpisaniu umowy.  
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Pytanie 6. 
Czy mogą Państwo przesłać agendę spotkania   
Odpowiedź CSIOZ:  
Agenda Spotkania zostanie przekazana Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.  
 
Pytanie 7. 
Czy agencja musi zapewnić lokalizację, która ma dostępny termin między 13.12 – 20.12? Czy mogą to 
być np. dwa terminy dedykowane? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Mogą to być dwa terminy dedykowane. Zamawiający oczekuje, aby to Wykonawca zaproponował 
termin Spotkania pomiędzy 13 a 20 grudnia br.  
 
Pytanie 8. 
Czy spotkanie od samego początku ma być przy okrągłych stołach czy jest czas na zmianę ustawienia 
Odpowiedź CSIOZ:  
Spotkanie jest planowane w jednej sali. W sali muszą być zapewnione 10-12-osobowe stoły wraz 
z miejscami siedzącymi. 
 
Pytanie 9. 
Catering podczas spotkania – czy opis dotyczy tylko np. kolacji. Czy ma być uwzględniona przerwa 
kawowa, lunch i kolacja. 
Odpowiedź CSIOZ:  
Czas i sposób zapewnienia asortymentu cateringowego zostanie ustalony z Wykonawcą po 
podpisaniu umowy.  
 
Pytanie 10. 
Czy jest możliwość wydłużenia składania ofert do 28.11 do godziny 17.00? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert i dokonuje modyfikacji treści 
Zapytania. 
 
Pytanie 11. 
Czy jest potrzebna recepcja do sprawdzania listy gości ? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Nie jest potrzebna recepcja do sprawdzania listy gości. 
 
Pytanie 12. 
Czy jest potrzebna obsługa foto lub fot i wideo? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Nie jest potrzebna obsługa foto i wideo. 
 
Pytanie 13. 
Czy podczas ew. kolacji planują Państwo oprawę muzyczną? 
Odpowiedź CSIOZ:  
Nie jest planowana oprawa muzyczna. 
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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania ofertowego: 
 
1. Punkt 11. Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.  
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  
1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: p.banasiewicz@csioz.gov.pl  
lub  
2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP;  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2018-11-29 do godziny 9:00;  
3) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 
zawierającym min. 5 znaków,  

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 30 minut po terminie składania ofert 
wskazanym w pkt 11 ppkt 2) Zapytania ofertowego na numer tel. 785- 853-636;  

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany nr 
tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3), Wykonawca zostanie wezwany do przesłania hasła do 
zaszyfrowanej oferty w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania. 
W przypadku nie otrzymania hasła po wezwaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  
 
2. Punkt 22. Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: p.banasiewicz@csioz.gov.pl (dodatkowo na adres 
kancelaria@csioz.gov.pl) lub na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP. 
 
 
 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Bartłomiej Wnuk 

(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby umocowanej) 

 
 

 

 

 

 

 
 
Sporządził: Pędzińska Aleksandra 


