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Dotyczy postępowania nr 51/PN/2019 na wybór podmiotu finansującego długoterminowy wynajem 

samochodów niskoemisyjnych przez polski Holding Nieruchomości S.A. 

 

W związku z przesłanym przez jednego z Wykonawców pytaniem wskazanym poniżej dotyczącym 

postępowania nr 51/PN/2019 na wybór podmiotu finansującego długoterminowy wynajem 

samochodów niskoemisyjnych przez Polski Holding Nieruchomości S.A. Zamawiający udziela 

odpowiedzi: 

 

Pytanie  

„Ponieważ w jednej z odpowiedzi udzielonej oferentom informują Państwo, iż zapisy zawarte w Projekcie Umowy 

będą możliwe do negocjowania w kolejnym etapie postępowania zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów z 

Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego dotyczących Zobowiązania. 

  

I. Zobowiązanie: 

Ja/My**** niżej podpisany/-ni**** zgodnie ze specyfikacją i przedłożoną przeze/przez**** mnie/nas**** ofertą 

podejmuję/-emy**** zobowiązanie, że w przypadku wybrania mojej/naszej**** oferty, podpiszę/-emy**** w ciągu 

…… dni umowę oraz zrealizuję/-emy**** przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami opisanymi w dokumentach 

na niżej określonych warunkach. 

Oświadczam/-y****, że zapoznałem/-liśmy**** się z Zapytaniem, nie wnoszę/-imy**** żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskałem/-liśmy**** informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

Oświadczam/-y****, że uważam/-y**** się związany/-i**** ofertą w terminie podanym w Zapytaniu, ale nie 

krótszym niż ………….. dni od upływu terminu do składania ofert.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje możliwości usunięcia zapisów w załączniku nr 2 wskazanych 

powyżej. 

Podpisując oświadczenie w zdaniu pierwszym Wykonawca potwierdza gotowość podpisania umowy, 

która zostanie wynegocjowana w toku postępowania i określanie terminu w jakim gotowi będziecie 

podpisać umowę na warunkach określonych w ofercie – m.in. w zakresie ceny i terminu realizacji. 

Podpisując oświadczenie w zdaniu drugim Wykonawca potwierdza, że nie wnosicie zastrzeżeń do treści 

zapytania ofertowego i uzyskaliście informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

Podpisując oświadczenie w zdaniu trzecim Wykonawca potwierdza, termin związania ofertą jaki został 

wskazany w odpowiedziach na pytania z dnia 25 lipca 2019 roku (90 dni). 


