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Warszawa, dnia 04 czerwca 2020 r.

WYJAŚNIENIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń 
dozujących wodę..

Pytanie:
W związku z zapytaniem ofertowym na sukcesywną dostawę wody źródlanej proszę 
o wyjaśnienie czy w załączniku numer 2 oferty cena dzierżawy 18 urządzeń i 18 stojaków 
ma dotyczyć kosztów miesięcznej dzierżawy, czy całkowitego kosztu dzierżawy urządzeń 
w skali 24 miesięcy?
Według zapisu w tabeli zapytanie dotyczy kosztów dzierżawy w skali jednego miesiąca 
co zaniży całkowitą rzeczywistą wartość brutto umowy na 24 miesiące. 
Odpowiedź:
Zamawiający w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznika nr 2 do Zapytania 
ofertowego, w tabeli nr 1 Cena oferty za dostawę wody źródlanej w szacunkowych ilościach, 
błędnie wpisał w wierszu 3 kolumnie 4 wartość 18 i w wierszu 4 kolumnie 4 wartość 18 
stanowiącą odpowiednio liczbę dzierżawionych urządzeń oraz liczbę dzierżawionych stojaków 
zamiast w obu pozycjach wpisać wartości 432, która stanowi liczbę opłat miesięcznych dla 
18 urządzeń oraz 18 stojaków pomnożonych przez 24 miesiące, czyli okres trwania umowy.
W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w Formularzu Ofertowym:

1. Wiersz 3 kolumna 4 otrzymuje wartość: „432”,
2. Wiersz 4 kolumna 4 otrzymuje wartość: „432”.

Wraz z niniejszym wyjaśnieniami udostępniony zostaje ujednolicone teksty Formularz 
Ofertowego, uwzględniające wprowadzone powyżej zmiany.

Z poważaniem

ROBERT GORGOSZ
NACZELNIK WYDZIAŁU 

ADMINISTRACJI I LOGISTYKI
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40

http://www.utk.gov.pl/
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Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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