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Nazwa wykonawcy
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Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zawiadamia, że jeden z wykonawców 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Bankową obsługę budżetu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego" przeprowadzanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.), zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekazuje treść zapytania z wyjaśnieniami 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródeł 

zapytania. W związku z tym, iż zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie 

internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą 

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

tel. +48 42 633 7191, +48 42 205 03 00 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
faks +48 42 632 93 11 www.lodzkiwschodni.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 
na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie https:// bip.lodzkiwschodni.pl/
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Zapytanie Nr 2

Pytanie 1.

Wykonawca prosi o wskazanie czy formularz ofertowy służy jedynie do określenia ceny 

za wykonaną obsługę i wyłonienie Wykonawcy, a w trakcie obsługi każda z jednostek będzie 

ponosiła koszty za faktyczną ilość wykonanych operacji zgodnie z opłatami wskazanymi 

w formularzu za poszczególne usługi?

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający wyjaśnia, że formularz ofertowy służy do określenia ceny za wykonywaną 

usługę i wyłonienie Wykonawcy. W trakcie obsługi bankowej każda z jednostek objęta 

zapytaniem ofertowym, będzie ponosić koszty za faktyczną ilość wykonanych operacji, 

zgodnie z opłatami wskazanymi w formularzu ofertowym.


