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1. Pytanie z dnia 16.03.2018 o treści: „Czy można poznać szacunkowy budżet projektu?”
Odpowiedź: Zamawiający podjął decyzję o nieujawnianiu wysokości budżet projektu.
2. Pytania z dnia 23.03.2018 o treści: „Prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych
w oświadczeniu oraz wzoru umowy.” oraz „Czy w ramach powyższej dokumentacji
przetargowej zostaną nam również przekazane Warunki Umowne – prosimy
o udostepnienie tego dokumentu.”
Odpowiedź: Umowa na wykonanie prac stanowiących przedmiot Zapytania
Ofertowego 2/CEF/2018 zostanie opracowana z podmiotem, którego oferta zostanie
wybrana, przy wzięciu pod uwagę zapisów wynikających z treści Zapytania
Ofertowego. Jednocześnie zachęcamy do zadania pytań dotyczących kwestii
istotnych dla kształtu umowy.

1. Question from 16.03.2018 - „It is possible to know the estimated budget/ cost of this
project?”
Answer: The budget of the project will not be revealed.
2. Questions from 23.03.2018 - „Please, send us documents indicated in the appendix
and a draft of contract .” and „Will terms of the contract be presented along with the
documentation – please provide us with this document.”
Answer: The contract for construction works being the subject of 2/CEF/2018 Request
for proposals, will be developed and agreed with the entity, whose offer will be
chosen, with respect to provisions of Request for proposals. At the same time,
we encourage all entities to ask questions about issues that are important to the
shape of the contract.
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