Oznaczenie sprawy: KLA/ZZ-ZP/11/2020

Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902 REGON: 250442603
tel.: 62 768 00 00
fax: 62 768 00 22
Dotyczy: konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
W związku z pytaniami Wykonawców w imieniu Organizatora konkursu udzielam następujących
odpowiedzi:
PYTANIE nr 1
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmiany
w treści regulaminu:
W pkt. 14 wprowadzenie zmiany zapisu na:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2020r. do godz. 10:00 w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w siedzibie Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul.
Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie
KLA Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 – 38 (pokój nr 101). Za datę wpływu
przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie KLA Sp. z o.o.
b) w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym poprzez jej przesłanie na adres
poczty email… do dnia 04.11.2020 r. do godz. 10:00. Za datę wpływu przyjmuje się datę
wprowadzenia wiadomości do systemu komunikacji elektronicznej Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Regulaminie konkursu w sposób następujący, iż pkt 14
otrzymuje nowe brzmienie:
„14. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2020 r. do godz. 10:00 w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w siedzibie Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Kaliszu
(62-800) przy ul. Wrocławskiej 30 - 38.
Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie KLA Sp. z o.o.
w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 – 38 (pokój nr 101).
Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Kaliskich Linii
Autobusowych Sp. z o.o.
b) w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym poprzez jej przesłanie na
adres poczty e-mail: sekretariat@kla.com.pl
Za datę wpływu przyjmuję się datę wprowadzenia wiadomości do systemu komunikacji
elektronicznej Zamawiającego.
Zamawiający dodatkowo informuje, iż w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej nie
stosuje się zapisów określonych w pkt 13 ppkt b), c), f) Regulaminu.
Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu bez zmian.

Kalisz, dnia 5 listopada 2020 roku

Prezes Zarządu
/-/
Elżbieta Binder

