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2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że dopuszcza porozumiewanle się za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail
przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytań iwyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu;

2) zmian treści ogłoszenia;

3) informacji o poprawieniu oczywistych omyiek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;

4l informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty;

5) informacji o odrzuceniu oferty;

6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;

7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;

8) informacji o udzieleniu zamówienia;

9) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

UWAGA! Forma pisemna jest bezwzględnie zastrzeżona dla oferty i dokumentów, oraz pełnomocnictwa.

3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzie|i wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaŚnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego termin u składania ofert.

2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych
wyjaŚnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) TreŚĆ zapytań (wniosków o wyjaśnienie ogłoszenia)wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał ogłoszenie bez ujawniania źrodła zapytania oraz udostępnia na stronie: www,pcpr.swiebodzin.pl

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia.
Dokonaną zmianę treŚci ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie na stronie: www.pcpr,swiebodzin,pl

5) Osoba upowaŻniona do udzielania informacji w zakresie przedmiotowego ogłoszenia Przemysław Maksymów
tel. 880 108 188 e-mail: maksymowprzemek@gmail.com

Sposób przygotowa nia oferty:

Ofertę naleŻy przygotować ściśle według wymagań wynikających z ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści
ogłoszenia,

Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch
lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z przepisami prawa.

Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, Oferta nieczytelna zostanie
odrzucona. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
pod pisem elektronicznym.
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