
 
Nr postępowania 1/2022     Ropa, dnia 24 marca 2022 roku 

 

Pytania do Zapytania ofertowego na realizację zamówienia 

 

pn.: „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Wielogłowach” wchodzącego w skład projektu pn. „Z architekturą przez wieki - renowacja 4 

zabytkowych kościołów diecezji tarnowskiej” realizowaną w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską dla VI Osi priorytetowej Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami, numer naboru 

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego; 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Ropie Ropa 227, 38-312 Ropa  
Osoba do kontaktów w sprawie postępowania: ks. Ryszard Mikos tel. 18 44 32 182  
e-mail: wieloglowy@diecezja.tarnow.pl 

 
W dniu 23 marca 2022 roku, na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu  
w sprawach Zapytania wpłynęły pytania o poniższej treści: 

„dot. terminu realizacji zamówienia - 

dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację zamówienia  pn.: „Rekonstrukcja stolarki okiennej i 
drzwiowej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielogłowach” 

Dzień dobry, 

biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w 
terminie do 31.05.2022. 

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu o 2- 3 miesiące 
tj. np. do 31.08.2022. 

Odpowiedź na Pytanie: 

Zamawiający, kierując się adekwatnością oczekiwanego terminu realizacji zamówienia wobec 
aktualnych zdolności wykonawczych w zakresie przedmiotu zamówienia, ustala nowy termin realizacji 
zamówienia, określając go na 31 sierpnia 2022 roku. 

Stosowne zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji postępowania tj. w pkt V.1 Zapytania 
Ofertowego, który otrzymuje treść: 

„Termin wykonania zamówienia 4 miesiące od daty podpisania umowy nie dłużej jednak niż do dnia 
31 sierpnia 2022 r. z zastrzeżeniem poniższych postanowień: …”, i dalej bez zmian. 

oraz w pkt. 7 Formularza Oferty, który otrzymuje brzmienie: 

mailto:wieloglowy@diecezja.tarnow.pl


 
„Termin wykonania zamówienia 4 miesiące od daty podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 31 
sierpnia 2022 r.” 

oraz we wzorze umowy w par 6 ust. 1, który otrzymuje treść: 

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2022 r.” 

i zamieszczone na bazie konkurencyjności oraz stronie Zamawiającego.  

W konsekwencji wprowadzonej zmiany ustala się również nowy termin składania ofert, oraz otwarcia 
ofert tj.  do dnia 11 kwietnia 2022, wobec czego pkt XIV Zapytania Ofertowego otrzymuje treść: 

1. „Ofertę należy złożyć: 

a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała 

Archanioła w Ropie, Ropa 227, 38-312 Ropa w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

11 kwietnia 2022 roku, godz. 9.00 

b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem bazy konkurencyjności, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 11 kwietnia 2022 roku, godz. 9.00 

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

a) „Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Ropie, Ropa 227, 38-312 Ropa” 

„Oferta w postępowaniu pn.:” „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w kościele p.w. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielogłowach”. 

Nie otwierać przed dniem: 11 kwietnia 2022 r. godzina 9.30” 

b) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

c) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich 

dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w 

pkt. 1 powyżej. 

3. Oferty w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności na 

zasadach w niej określonych, przy spełnieniu wymagań określonych w pkt XI Zapytania” 

Natomiast pkt. XVI Zapytania Ofertowego otrzymuje treść: 

„Otwarcie Ofert złożonych w formie pisemnej jak i w wersji elektronicznej nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego - Kancelaria Parafialna Parafii Rzymskokatolickiej pw. Michała Archanioła w Ropie w 

dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30” 

 
Zamawiający: 

Ks. Ryszard MIKOS - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Michała Archanioła w Ropie 

 


