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Rzeszów, 2021-07-23 

 

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 

dostawę: 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: 

Dotyczy:  

Zadania częściowego nr 1:.Materiały biurowe oraz terapeutyczne 

Poz. 4 - nie ma takiego produktu wzorcowego marki Grand, opis pasuje pod producenta 

VauPe. 

Odp.  

zgodnie z zapisem w pkt III ppkt 1 ZAPYTANIA: 

"Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca itp.) produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 

że zapewnią uzyskanie nie gorszych parametrów funkcjonalnych." 

Dlatego też można zaoferować produkty innych marek spełniających wymagania określone w 

opisie.  

 



Poz. 5 Sorter 6 półek.... 3 wysuwane półki -  czy jednostka miary nie powinien być kpl? czy 

chodzi o komplet 3 czy 6 pólek? 

Odp. 

Zamawiający wskazując w opisie  

"Sorter na dokumenty metalowy 6 półek – 1 szt." 

ma na myśli "1 szt" jako komplet 6 półek.  

 

Poz. 24 - czy Zamawiający zaakceptuje papier o większej białości CIE 161? 

Czy jednostką miary nie powinna być ryza w miejsce szt.? Papier sprzedajemy na ryzy 500 

ark. 

Zamawiający wskazując w opisie 

Odp. 

Zamawiający dopuszcza białość CIE 161 

Zamawiający wskazując "1 szt" ma na myśli ryze. 

 

Materiały terapeutyczne 1 zestaw cześć 1 

Poz. 2 czy Zamawiający zaakceptuje papier o większej białości CIE 161? Czy jednostką 

miary nie powinna być ryza w miejsce szt.? Papier sprzedajemy na ryzy 500 ark. 

Odp. 

Zamawiający dopuszcza białość CIE 161 

Zamawiający wskazując "1 szt" ma na myśli ryze. 

 

Poz. 3 i 4 - Zamawiający określił jednostkę miary na szt., tymczasem Folia laminacyjna 

sprzedawana jest na opak 100 ark. 

Odp. 

Zamawiający określając szt w tej pozycji miał na myśli opakowanie zawierające 100 szt. 

 


