
      

      

      
 

  
 

 

  
   

 

 

Wykonawcy 

    

   

      Nasz znak:    Data: 

               ZP.121.DDD.69097.1.2020                          26.08.2020 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla 

szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z 

zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji 

i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.; dalej: „ustawa” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytanie zgłoszone w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie: 

Szanowni Państwo, w celu upewnienia się prosimy o informację czy dokumentacja dotycząca oferty spakowana programem 

WinRAR-z rozszerzeniem .zip odpowiada Państwa wymogom technicznym. Złożona przez nas oferta zawiera bowiem 

powyżej 10 załączników- czyli powyżej limitu wskazanego przez ARiMR w stosownym formularzu, co wymusza spakowanie 

dokumentacji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ, Informacje Ogólne Dotyczące Prowadzonego 

Postępowania, pkt 8., instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania 

dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej: SIWZ, 

składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej 

znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany zapisu w Rozdziale IX. 

SIWZ: 

Rozdział IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, warunki zmiany albo wycofania oferty.  

IX.1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

 

1. Ofertę pod rygorem nieważności należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej 

udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej https: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr.  

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 11:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego 

po tym terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy o fakcie złożenia oferty po terminie.  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
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3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 12:00 w biurze Zamawiającego, pod adresem 

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.  

 

4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty wynikające z niezastosowania się 

przez Wykonawcę do wymagań niniejszej SIWZ. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonane zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców.  
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