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Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o zamówienie publiczne
Postępowanie, którego przedmiotem jest:
Postępowanie, którego przedmiotem jest:
Promocja Miasta w ramach udziału w festiwalach muzycznych ogólnopolskich poprzez
prezentację strefy kreatywnej w formie stoiska w ramach projektu "Łódź kreuje - Centrum
Przemysłów Kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność,
Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający przekazuje zapytanie od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) i udziela wyjaśnień:
Pytanie nr 1.
W związku z niejednoznaczną treścią pkt. 2.2.2. uprzejmie proszę o potwierdzenie, czy
aktualność wypisu z KRS wynosi 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 6.2.2 SIWZ oraz z sekcją III.3.1 pkt 2.2.2 ogłoszenia
o zamówieniu oraz z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), żąda dołączenia do oferty m.in. - aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu.
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Zamieszczono:
- strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/)

