
Toruń, dnia 11.12.2020 r.  
Zamawiający: 
Gmina Trąbki Wielkie 
 ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie 
 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 
Nord Partner sp. z o. o. 
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

Oznaczenie sprawy: ZP.271.14.2020  

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn.zm.) 

informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia 

i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz 

instytucji kultury” wpłynęły następujące zapytania do części jawnej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi. 

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Pełnomocnik działający w imieniu 

Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie nr 1 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.12.2020r. ze względu na aktualnie 

obowiązujące procedury uzyskiwania stosowanych akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego wprowadza następującą zmianę  

BYŁO 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 14.12.2020 r. do godziny 12:15. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 12.30 w Nord Partner Sp. z o.o.,  

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna oraz za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) 

Pełnomocnik Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi  

w formie elektronicznej.  

JEST 

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 17.12.2020 r. do godziny 12:15. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2020 r. o godzinie 12.30 w Nord Partner Sp. z o.o.,  

ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, Sala Konferencyjna oraz za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Jeśli zostaną złożone oferty również w formie pisemnej (papierowej) 

Pełnomocnik Zamawiającego dokona ich otwarcia równocześnie z ofertami złożonymi  

w formie elektronicznej. 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 
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