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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Organizację stoiska 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i obsługa strefy europejskiej podczas 
wyjazdów na wydarzenia o charakterze plenerowym odbywające się na terenie województwa 
mazowieckiego w 2023 r.” (nr sprawy: WZP.331-1-8/23.U.WIPFE) 

 
 
 W związku z wniesionym zapytaniem do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi:  
 
Pytanie nr 5 do SWZ Szanowni Państwo, jeśli po zmianach w SWZ nic się nie zmieniło odnośnie naszej 

oferty to czy musimy aktualizować przesłany formularz ofertowy? 
 

Odpowiedz nr 5 do SWZ Zamawiający w dniu 10.03.2023 r. dokonał istotnej zmiany treści SWZ wiążącej się 
ze zmianą treści Załącznika nr 1 – Formularza oferty (w związku z Odpowiedzią na 
pytanie nr 1 z dnia 10.03.2023 r.).  
W przypadku, gdy Wykonawca złożył ofertę przed dokonaniem zmiany (lub po jej 
dokonaniu – ale na pierwotnej wersji formularza) powinien wycofać ofertę i złożyć 
ją ponownie wykorzystując nową, właściwą wersji Formularza oferty. 
Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z treścią złożonych ofert przed 
upływem terminu składania ofert i w związku z tym nie może wskazać, który  
z Wykonawców powinien dokonać aktualizacji przesłanego formularza. 

 
Niniejsza odpowiedź zostanie zamieszczona na Platformie e-Zamówienia oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.  
 
 
 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora  
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
Michał Kosior 
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Pogorzelska 
tel. 22 542 27 43 
email: a.pogorzelska@mazowia.eu 
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