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Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem/ strona 

internetowa Zamawiającego 

 
 
 
 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego              
w 2019 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” (znak sprawy: DA-IV-
1.272.2.2019). 
  

 

             

Zamawiający, informuję, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.                                     

W związku z tym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami): 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści samochód z siedzeniami w II rzędzie w konfiguracji 
2/3 + 1/3 a w rzędzie III dwa indywidualne fotele? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający dopuszcza samochód z siedzeniami w II rzędzie w konfiguracji 2/3 + 1/3 a w 
rzędzie III dwa indywidualne fotele. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z manualną skrzynią 
biegu? 
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część 
zapytania ofertowego.  
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z pełnowymiarowym 
kołem zapasowym? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu z pełnowymiarowym kołem 
zapasowym. 
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Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z gwarancją : 2 lata                 
na lakier, 12 lat na perforację i 3 lata na wady fabryczne z limitem 90 000km? 
 
 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie samochodu z gwarancją: 2 lata na lakier, 12 lat                 
na perforację i 3 lata na wady fabryczne z limitem minimum 90 000 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 
 
Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 

                       Dyrektor 
     Departamentu Administracyjnego 

     /-/  

       Jolanta Kozubowicz 
 


