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Kraków, 23 sierpnia 2018 r.  

Do wiadomości wszystkich wykonawców 

 

 

Dotyczy postępowania: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w 

Krakowie, ozn. DZ.271.2.2018 

 

 

Szanowni Państwo 

W imieniu Zamawiającego tj. Filharmonii, w prowadzonym wyżej postępowaniu odpowiadamy na pytania 

wykonawców: 

Pytanie 1. Czy zależy Państwu na pełnym etacie, czy dopuszczacie np. dostępność kilku dni w miesiącu? 

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie określa dokłanie ilości usług. Ilość usług wynika z zakresu zamówienia 

oraz czynności do wykonania. 

Pytanie 2: Czy oprócz pracy na miejscu w Krakowie, dopuszczacie pracę zdalną? 

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie dopuszcza pracy zdalnej.  

 

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w Zaproszeniu: 

1. W punkcie 2. Zaproszenia:  

Wymagany termin realizacji umowy: od podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 15 września 2018 r.) do 

31 sierpnia 2019 r. 

2. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do zaproszenia – formularz oferty. W formularzu należy wpisać cenę netto oraz 

brutto za 1 godzinę świadczonych usług (według załączonego wzoru). 

3. W punkcie 5 podpunkt 1. Zaproszenia: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. do 

godziny 15.00  w Filharmonii, adres: Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków pokój nr 5 tj. sekretariat. Oferta otrzymana 

przez Zleceniodawcę po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 

4. Pozostałe postanowienia Zaproszenia nie ulegają zmianie. 

 

Z poważaniem 

Bogdan Tosza 

Dyrektor Naczelny 
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……………….., dnia ….............................. 

 

......................................................  

        (Pieczątka Wykonawcy i jego dane) 

 

 

 

Oferta Wykonawcy 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty pn.: 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 

 

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, 

na następujących warunkach: 

 

Cena netto (za jedną godzinę usług): …................................................ złotych 

 

Podatek od towarów i usług …...................%,  

 

Cena brutto (za jedną godzinę usług): ….............................................. złotych (słownie): 

…..................................................... 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz w załącznikach do Zaproszenia 

postanowienia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na określonych 

w Zaproszeniu warunkach.. 

3. Załącznikami do oferty są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 3 zaproszenia. 

 

 

…....................................................................................... 

                                                                                           ( podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


