
Warszawa, 23.12.2022 

Zamawiający:  

Krajowy Instytut Mediów  

ul. Wiktorska 63  

02-587 Warszawa   

NIP: 521-391-64-70  

Wykonawcy, ubiegający się o udział  

w przedmiotowym zapytaniu 

ofertowym  

 

 

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny 

pracy dla pracowników Krajowego Instytutu Mediów.”.  

 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian (modyfikacji) Opisu przedmiotu zamówienia. 

  

Wprowadzone zmiany, są konsekwencją wniosków, wniosków o wyjaśnienie treści Opisu 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający, przekazuje poniżej treść wniosków, treść 

dokonanej modyfikacji oraz udzielonych wyjaśnień. 

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowego terminu realizacji 

zamówienia. 

W treści Zapytania Ofertowego jest to 24 miesiące, natomiast w Załączniku nr 2 do 

Zapytania ofertowego jest to maksymalnie 18 miesięcy 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że prawidłowy termin wynosi 24 miesiące. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 1 Opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w niniejszym 

zakresie: 

 

BYŁO: 

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług medycznych z zakresu medycyny 

pracy dla Pracowników Krajowego Instytutu Mediów. Wykonawca będzie świadczył 

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy na rzecz Pracowników Zamawiającego 

przez okres maksymalnie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

JEST: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług medycznych z zakresu medycyny pracy 

dla Pracowników Krajowego Instytutu Mediów. Wykonawca będzie świadczył Usługi 



medyczne w zakresie medycyny pracy na rzecz Pracowników Zamawiającego przez 

okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Pytanie nr 2: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 04.01.2023 r. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert i nie przychyla się do 

wniosku Wykonawcy. 

 

 

W wyniku dokonanej modyfikacji treść Opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu 

nadanym niniejszą modyfikacją z dniem zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego stają się, wiążące w niniejszym zapytaniu.  

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 23.12.2022 stanowiący załącznik 

nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 


