
 

Znak sprawy: 1/2021 

Rzeszów, 2021-07-06 

O D P O W I E D Z I  

na pytania oraz zmiany treści zapytania ofertowego 

Szanowni Państwo,  

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści 

zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na 

Dostawa materiałów do zajęć edukacyjnych; Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; 

Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli i akcesoriów kuchennych; 

Mebli przedszkolnych; Dostawa środków czystości. Dostawa realizowana w ramach projektu 

„Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś 

Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej. 

 

Treść wspomnianego pytania oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest następujące 

Pytanie 1: 

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie parametrów wymaganej przez Zamawiającego 

lodówki z pozycji 3 - Zadania nr 5: Wyposażenie AGD. W opisie podano wymiary sprzętu: 

"Max Wymiary (wys.x szer.x gł.) 200 x 60 x 65,5 cm", następnie pod koniec specyfikacji: 

"Wysokość od 84.5 do 60 cm, Szerokość z uchwytem od 54.6 do 56cm, Głębokość z 

uchwytem od 55 do 57.1 cm". Proszę o jednoznaczne określenie, jakiej lodówki dotyczy 

specyfikacja (wysokiej 2-metrowej czy podblatowej)  

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wymaga zaoferowania lodówki o wymiarach  200 x 60 x 65,5 cm +/-1% 

Zamawiający usuwa z opisu lodówki zapisy: 

Wysokość od 84.5 do 60 cm, Szerokość z uchwytem od 54.6 do 56cm, Głębokość 

z uchwytem od 55 do 57.1 cm 

 

 

 

 



dotyczy Zadania 6  akcesoria kuchenne 

Pytanie 2: 

pkt. 3 Zestaw noży 

Zestaw ma się składać z 6 elementów a opisanych jest 5 noży. Czy 6 elementem ma być blok? 

Czy podane wymiary to długości ostrzy noży? 

Odpowiedź 2: 

Zestaw ma się składać z 5 opisanych noży, podane wymiary to długość ostrzy noży.  

Pytanie 3: 

Pkt. 4 kubki szklane co zamawiający rozumie pod zapisem „dla dzieci”? Jaka ma być 

pojemność kubków 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający poprzez użycie zapisu " dla dzieci" miał na myśli że muszą to być naczynia/ 

sztućce pozbawione ostrych krawędzi zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. 

Odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia. 

Pojemność kubka 250 ml. 

Ponadto Zamawiający dodaje do opisu zapis: 

kubki szklane muszą posiadać uchwyt,  kubki bez motywów. 

Pytanie 4:  

Pkt.5, 6, 7 Talerze co Zamawiający rozumie pod zapisem „dla dzieci”? Z jakiego materiału 

mają być talerze? Jakie mają być wymiary talerzy? 

Odpowiedź 4 

Zamawiający poprzez użycie zapisu " dla dzieci" miał na myśli, że muszą to być naczynia/ 

pozbawione krawędzi zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Odporne na 

uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia. 

Talerze głębokie dla dzieci- średnica 20 cm +/-1%,, wysokość 4 cm +/-1%, pojemność 210 

ml+/-1% 

Talerze płaskie duże dla dzieci-  średnica 20 cm+/-1%, wysokość 2,6 cm, +/-1%  gładki bez 

rantu 

Talerze płaskie małe dla dzieci średnica 15 cm+/-1%, wysokość 2,6 cm+/-1% , gładki bez 

rantu 

Wykonane  z porcelany. 

Ponadto Zamawiający dodaje do opisu zapis: 

Nadają się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. 

Kolor talerzy biały, bez wzorów.  



Pytanie 5: 

 Pkt. 8, 9,10 Łyżki, widelce, łyżeczki co Zamawiający rozumie pod zapisem „dla dzieci”? 

Jakie mają być wymiary sztućców? Z jakiego materiału mają być wykonane? Czy mają mieć 

grawer? 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający poprzez użycie zapisu " dla dzieci" miał na myśli że muszą to być sztućce 

pozbawione ostrych krawędzi zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. 

Odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz pęknięcia. 

Łyżki długość 16 cm+/-1% 

Widelec długość 17cm+/-1% 

Łyżeczka długość 13 cm+/-1% 

 Sztućce bez graweru. Wykonane ze stali nierdzewnej 

 

Ponadto Zamawiający informuję, że w przypadku zadań na dostawę mebli, wymagany 

jest również ich montaż i ustawienie. Dodatkowo przed realizacją konieczne jest odbycie 

wizji celem dokładnego opomiarowania mebli.  

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

 

BYŁO: 

 

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze 

wzorem: 

 

Oferta na 

Dostawa materiałów do zajęć edukacyjnych; Materiałów biurowych oraz 

terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli 

i akcesoriów kuchennych; Mebli przedszkolnych. Dostawa środków czystości dla 

 Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie  

Nie otwierać przed: 08.07.2021 r. przed godziną 12:00 

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy 

lub 

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” 

dostępną w karcie Zapytania ofertowego. 

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu 

dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, 

plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction


Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania Ofertowego 

oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert. 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta powinna 

obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Fundacja HIC ET NUNC, 35-604 Rzeszów, 

ul. Goździkowa 11 w terminie do dnia  08.07.2021 r.  do godziny 11:00 osobiście lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 08.07.2021 r. godzina 12:00 

 
 

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA  

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze 

wzorem: 

 

Oferta na 

Dostawa materiałów do zajęć edukacyjnych; Materiałów biurowych oraz 

terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; Wyposażenia AGD; Mebli 

i akcesoriów kuchennych; Mebli przedszkolnych. Dostawa środków czystości dla 

 Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie  

Nie otwierać przed: 12.07.2021 przed godziną 12:00 

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy 

lub 

Ofertę można złożyć za pomocą systemu Baza Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez zakładkę „OFERTY” 

dostępną w karcie Zapytania ofertowego. 

Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu 

dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, 

plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”. 
 

1. Oferta zostanie odrzucona jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania 

Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert. 

2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

3. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą) - Oferta 

powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Fundacja HIC ET NUNC, 35-604 

Rzeszów, ul. Goździkowa 11 w terminie do dnia 12.07.2021r. do godziny 11:00 

osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 

12.07.2021 godzina 12:00 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

