
WAG.261.1.2.2016 Opole, dnia 22.04.2016r. 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 dot. postępowania nr 2/30/WI/2016 na dostawę dodatkowych elementów do istniejącej 

infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją 

środowiska oraz przebudowę sieci LAN na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ. 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje treść 

zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 

Pytanie nr 1  

 

  
Sub: Reconstruction of the LAN 

Tender No.: 118403-2016   

 

      

  

………………… is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating in the tender 

mentioned above hence want to get more information about the same. 

 

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide 

us the following details before we buy the document: 

  

  

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of 
Materials required.  
2) Soft Copy of the Tender Document through email. 
3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 
5) Estimated Budget for this Purchase  
6) Any Extension of Bidding Deadline? 
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

  



  

 

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. 

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to 

add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders. 

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help 

us reaching to you faster. 

Please revert back to this same mail . 

  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone jest w języku polskim (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych - t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164). 

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

znajduje się na stronie internetowej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:  

http://www.nfz-opole.pl/o-oddziale/zamowienia-publiczne/ 

 

 

 


