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Wykonawcy    

  
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Realizację badania na temat roli Internetu w życiu osobistym 
i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej 
przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wraz z opracowaniem wyników 
badania ankietowego w formie raportu”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.36.2018. 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na 
pytania zadane przez Wykonawcę: 
 
Pytanie 1.   
Zwracamy się z prośbą o podanie wartości zamówienia pn. „Realizację badania na temat roli Internetu 
w życiu osobistym i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej 
przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wraz z opracowaniem wyników badania ankietowego 
w formie raportu”. 
 
 
Odpowiedź na pytanie. 
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, dotyczące podania wartości wyżej wymienionego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informuje, iż szacunkowa wartość przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie II.2. 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
30 000,00 euro, natomiast nie jest równa kwocie i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 144 000,00 euro.  
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Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
wyżej wymienionego zamówienia,  zostanie zgodnie z dyspozycją art. 86. ust. 3 ustawy Pzp, podana 
bezpośrednio przed otwarciem ofert.  

 
 

Z poważaniem, 

Dyrektor Generalny 

 

                                                                  

 Mariusz Czyżak 

Dokument podpisany elektronicznie 
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