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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: Zapytanie ofertowe MZ-ZP-9-2022 – Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób 
i mienia przez Wykonawcę posiadającego, stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997r. o ochronie osób i mienia, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia. 
 
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego (dalej „ZO”) MZ-
ZP-9-2022, podpunkt c: 
 
z 
Wykaz przewidzianych przeze mnie/nas do zainstalowania urządzeń monitorujących  w obiektach  Al. 
Na Skarpie 20/26 i Al. Na Skarpie 27 oraz wyposażenia każdego obiektu w niezbędne środki 
techniczne wspomagające ochronę fizyczną, ustalonym na podstawie wizji lokalnej z dnia 28.06.2022 
w wymienionych obiektach(zgodnie z pkt 2 oraz pkt 6 Ogłoszenia o zamówieniu  z dnia 28.06.2022r. 
[…] 
na 
Wykaz przewidzianych przeze mnie/nas do zainstalowania urządzeń monitorujących  w obiektach  Al. 
Na Skarpie 20/26 i Al. Na Skarpie 27 oraz wyposażenia każdego obiektu w niezbędne środki 
techniczne wspomagające ochronę fizyczną, ustalonym na podstawie wizji lokalnej z dnia 
4.07.2022 w wymienionych obiektach(zgodnie z pkt 2 oraz pkt 6 Ogłoszenia o zamówieniu  z dnia 
28.06.2022r.[…] 
 
Zamawiający jednocześnie informuje, że załącznik ma formę wzoru, a wiążący dla Wykonawców jest 
zapis ZO MZ-ZP-9-2022:  
W związku z powyższym i celem ustalenia przez Wykonawcę rodzaju i ilości ww. niezbędnych 
urządzeń/środków technicznych Zamawiający w dniu 4 lipca 2022, w godz. 11.00-14.00 zorganizuje 
wizję lokalną w obiektach wymienionych powyżej. Chęć udziału w wizji lokalnej należy zgłosić na co 
najmniej 1 dzień przed terminem wskazanym powyżej na adres: sekretariat@mz.pan.pl  
Udział w wizji lokalnej w postępowaniu MZ-ZP-9-2022 nie jest wymogiem stawianym dla 
Wykonawców.  
 
          
        Anna Piontek 
        Dyrektor  
        Polskiej Akademii Nauk 
        Muzeum Ziemi w Warszawie 
 
 

mailto:sekretariat@mz-pan.pl

		2022-07-07T14:51:21+0200




