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Orli Staw, dnia 5 sierpnia 2022 roku 

JRP.271.1.2.2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Działania edukacyjno-
informacyjne dla Projektu pn. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum 
Recyklingu”, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszonego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 sierpnia 2022 roku pod nr 2022/BZP 
00290663/01 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), 
na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do SWZ: 

Pytanie nr 1: 
Czy koszt zakupów mediów (tv, radio, portale) oraz kampanie promocyjne na Social Mediach na 
potrzeby projektu powinien się znaleźć w ofercie czy jest na to dodatkowy, odrębny budżet? 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia stanowią działania edukacyjno-informacyjne dla Projektu pn. Modernizacja 
ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu. Zgodnie z II.12.5-6 SWZ cenę brutto oferty 
należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z 
realizacją zamówienia. Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie 
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
 
Pytanie nr 2: 
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym postępowania dotyczącego usługi Działania edukacyjno-
informacyjne dla Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum 
Recyklingu". Czy mogą Państwo przekazać informację jaką kwotę zamierzają przeznaczyć na realizację 
projektu?  
Pytanie nr 3: 
Jaki jest szacunkowy budżet realizacji zamówienia? 
Pytanie nr 4: 
Jaki jest budżet, jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2, nr 3 oraz nr 4: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z III.2.8) SWZ, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

 
Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
(-) 

  Jan Adam Kłysz 


