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Do Wykonqwców
zai nł e r e s ow a ny c h p osf ęp o wonie m

Zomowiojqcy, Gorczoński Pork Norodowy z siedzibq w Porębie Wielkiej informuje, iz w
postępowoniu prowodzonym no podstowie $ 4 Regulominu udzielonio zomówień
publicznych w Gorczońskim Porku Norodowym no Prowodzenie obsługi prownej
projektu wpłynęło zopyto nie:

Szonowni Poństwo,

W zwiqzku z zointeresowonie m Poństwa ofertq dotyczqcq prowadzenia obsługi
prownej projektu Sporzqdzenie projektu plonu ochrony Gorczońskiego Parku
Norodowego zwrocom się z uprzejmq prośbq o udzielenie informocji w przedmiocie
dosfępności WykonOwCY pozo WYznoczonymi godzinami tj. pozo co nojmniej 3

godzinomi, co najmniej 2 razY w tygodniu, CzY pozostoły czos to przewidYwano
proco zdolno? Jok rownieŻ o ile moŻe ulec zwiększeniu minimolno liczbo dni
świodczenio usług?

odpowiedŹ:

Zomowiojqcy informuje, iz zokłodo wykononie części zodoń zdolnie przY c^/m
czosochłonność W duzej mierze zolezy od uworunkowoń potencjolnego
Wykonowcy. Zomowiojqcy wskozuje, iż projekt jest reolizowony od 20ll roku, tym

somym obecnie w fozie końcowej czosochłonność moze ulec zwiększeniu z uwogi
no koniecznośc rozliczeń z lZ, zomknięcio projektu, dokonywonio odbiorów od
wykonowców wyłonionych w romoch projektu i występujqcych tu ewentuolnych
problemow notury prownej.

Zomowiojqcy szocuje, iŻ minimolno liczbo dni świodczenio usług w siedzibie
Zomowiojqcego zwiększeniu ulec może od 15 do 25 % - niemniej jednok jest to
jedynie zołożenie.

Postonowienio ogłoszenio nie ulegojq zmionie. Termin skłodonio ofert nie ulego
zmionie.
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