
Poznań, dnia 14 listopada 2018 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO NR 2/11/2018 

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr 2/11/2018 dotyczącego zamówienia pod nazwą: 

„Rozliczenie projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”, 

zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” 

(dalej: „Zapytanie”),  

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, działając jako Pełnomocnik spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym w trybie 

rozeznania rynku pn. „Rozliczenie projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki 

Rzeczne”, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.” udziela następujących 

wyjaśnień w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez wykonawcę: 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do przesłanego zapytania chciałabym poprosić o odpowiedź na poniższe pytania: 

Jaka jest wartość projektu oraz dotacji? 

Odpowiedź 1  

Zgodnie z treścią Wniosku o dofinansowanie Zamawiający wskazuje następujące dane: 

Data rozpoczęcia projektu 2018-06-01 

Data zakończenia projektu 2019-12-31 

Całkowita wartość projektu 7 893 982,43 

Kwota kosztów kwalifikowalnych 6 063 894,12 

Kwota dofinansowania 5 154 309,99 

Zamawiający informuje ponadto, że aktualnie trwa procedura zmiany Wniosku, w wyniku której 

zwiększeniu ulegnie kwota kosztów niekwalifikowalnych. 

Pytanie 2 

Jaki jest czas realizacji projektu? 

Odpowiedź 2  

Patrz odpowiedź udzielona na pytanie 1, tj.  



Data zakończenia projektu 2019-12-31 

Pytanie 3 

Czy mogę otrzymać harmonogram rzeczowo-finansowy? 

Odpowiedź 3 

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania. W dyspozycji Zamawiającego jest jedynie Harmonogram 

płatności, który Zamawiający dołącza do treści Zapytania ofertowego jako załącznik do Załącznika nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 4 

Ile podmiotów bierze udział w projekcie? 

Odpowiedź 4 

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania. 

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje w dniu  

14 listopada 2018 r. zmiany treści Zapytania w ten sposób, że przedłuża się termin składania ofert 

wskazany w Zapytaniu do dnia 16 listopada 2018 r., przy czym termin ten upływa z końcem 

wskazanego dnia. 


