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Warszawa, 2017-03-31

Anilmal-med s.c.
Lecznica Weterynary.j na
ul. Zytnia 15/5
01-014 Warszawa
WYJASNIENIA TRESCI S

dot,: postgpowania o udzielenie zamowienla publicznego.
zadania: sterylizacja i kastracja psow i kotow

W

odpowiedzi na skierowanre do z:amawiajqcego za
istotnych warunkow zamowienia informujemy:

mer sprawy: 2017-8.1. Nazwa

dotyczqce treSci specyfikacji

W odpowiedzi na zadane pytania:
1.

jak rozumlec o6wiadczenie z formularza ofertowego

Oswiadczam,2e:
wykonam zamowienie publiczne w ternrinie:

termin wykonania zam6wienia stanowi kryterium oceny
wykonawcy w kryterium termin wykonrania'zostanie oblil
przez wykonawce termi nu.

.

Liczba punktow przyznana
na podstawie deklarowanego

termin platno5ci: ........., dni
okres gwarancjijako6ci (wyrazony w liczbie miesigcy):
okres gwargncjijakosci stanowi kryterium oceny ofert.
Liczba
kryterium okres gwarancji jakosci zostanie -oori.ron"
n,
wykonawcg okresu.
reklamacje bgdq zatatwiane w

terminie:

sposob zglaszania problemow

ptzyznana wykonawcy w
e deklarowanego przez

.......... dni

w przypiadku uzasadni

reklamacji:

reklamacji.
jezeli wg SIWZ tylko cena stanowi kryterium
oceny oferl, jaki
przy usludze weteryn aryj nej ?

.......... Inne

gwarancji jest wystar czajqcy

2. Czy o6wiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkow
dwuosobowej musi by6 sporzqdzone w dw6ch eozel . w przypadku sp6Nki cywilnej
arzach czy wystarczq dwa
podpisy pod ka2dym o6wiadczeniem?

lnformuiemv:
1. wykonam zam6wienie publiczne w terminie: nie dotyczy

termin wykonania zam6wienia stanowi kryterium oceny
wykonawcy w kryterium termin wykonania zostanie o
przez wykonawce terminu.

.

Liczba punkt6w przyznana

na podstawie deklarowanego

termin platnoSci: nie dotyczy
okres gwarancjijako6ci (wyrazony w lic;zbie miesigcy). nie
okres gwarancjijakosci stanowi kryteriurm oceny ofert. Liczba punkt6w przyznana
wykonawcy w
-obliczona
kryterium Okres Ewarancji jakoSci zostanie
na podstawie deklarowanego przez
wykonawcg okresu.
reklamacje bgdq zalatwiane w terminie: nie dotyczy

-

sposob zglaszania problenr6w w przypadku
zalatwienie wykonania reklamacji: nie cJotyczy

ych reklamacji: nie

2. OSwiadczenie wypelnia osoba uprawniona do

a spolki.

Zamawiajqcy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na
specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia i bqdq wiq2qce

w

dotyczy

stajq siq integralnq czgsciq
skladaniu ofert.

zwiqzku z faktem, ze udzielona odpowiedz nie powodr e modyfikacji treSci
specyfikacji
istotnych warunkow zam6wienia, zamawiaiqcy nie przedlu2,a erminu skladania
ofert. Wszelkie
pozostajq bezzmian.

Sc;hroniska dla

