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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Usługę 

przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej Funduszy 
Europejskich dla Mazowsza” nr sprawy: WZP/WIPFE/U-332-27/21) 

 
 
 
 
 W związku z wniesionym zapytaniem do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust 2 w związku z ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2021 poz. 1129; dalej ustawa P.z.p. ) Zamawiający: Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych  ( dalej: Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi:  
 
 
Pytanie  nr 1 do SWZ „W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o podanie szacowanej 

wartości zamówienia oraz kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. W postępowaniu są oceniane dodatkowe deklaracje 
dotyczące wskaźników mediowych. Aby właściwie oszacować możliwości 
realizacji tych wskaźników potrzebna jest informacja o maksymalnym budżecie 
kampanii. W przeciwnym przypadku oferent może zdecydowanie przekroczyć 
zakładany budżet i jego oferta może zostać odrzucona. Może się tak zdarzyć,                 
że bez tej informacji wszystkie oferty przekroczą budżet kampanii. 
W związku z bardzo szerokim zakresem prac jaki trzeba przygotować do oferty, 
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 27.08.2021.”  
 

Odpowiedz  nr 1 do SWZ Zamawiający informuje,  iż szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 
510 630,60 zł. Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy  P.z.p. Zamawiający, najpóźniej 
przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ ww. kwotę po  terminie składania 
ofert a  przed terminem otwarcia ofert. 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 
27 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00.  

Patrz Zmiany nr 1 – 3 do SWZ  

Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie 
elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną 
dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.  

 
 
Zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p., Zamawiający zmienia zapisy SWZ                            

w poniższy sposób: 
 
Zmiana nr 1 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/


  

 

Strona 2 z 2 

 
24.1 „Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, 

tj. do dnia 25.09.2021 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert” 
 

Zmiana nr 2 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2021 r., o godz. 11:00” 
 

Zmiana nr 3 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu 27.08.2021 r., 

o godz. 11:30 za pomocą funkcjonalności „deszyfruj” dostępnej dla 
Zamawiającego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie 
modyfikacje zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ                      
w formie elektronicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Justyna Olędzka - Kwiecińska 
tel. 22 542 25 15 
fax. 22 698 31 44/57 
email: j.oledzka@mazowia.eu 

https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/

		2021-08-13T09:59:04+0000




