
 

Znak sprawy: 4/2021 

Rzeszów, 2021-09-27 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY 

treści zapytania ofertowego 

 

Szanowni Państwo,  

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania do zapisów treści zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zasady konkurencyjności na Wyposażenia AGD; Odtwarzaczy DVD; Zmywarki; 

Wyposażenie kuchni; dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w 

Rzeszowie 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 pytań oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 

Dotyczy zadania częściowego nr 3 – Dostawa zmywarki 

Pytanie 1: 

Dopuszczają Państwo możliwość zastosowania czasu mycia 90 s lub 180 s i zużycia wody 2,7 

l/cykl ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie 2: 

Czy konieczne jest zastosowanie przy wycenie zmywarki pompy zrzutowej i pompy 

wspomagającej płukanie ?  

Odpowiedź: 

Zmywarka powinna być wyposażona w pompę zrzutową i/lub pompę wspomagającą płukanie 

(w wybranych wersjach) 

Pytanie 3: 



Czy dopuszczą Państwo zastosowania zmywarki o parametrach : 600x600x820 ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie wymiarów zmywarki i dopuszcza 

następujące wymiary: 

Szerokość - W : 565 mm +/- 10 % 

Głębokość - D : 665 mm+/- 10 % 

Wysokość - H : 835 mm+/- 10 % 

Pytanie 4: 

Brak informacji o rodzaju uzdatniacza wody. Prosiłbym o dopisanie czy ma to być 

zmiękczacz automatyczny, półautomatyczny lub manualny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje  z wymogu posiadania uzdatniacza wody 

 

Dodatkowo zamawiający rezygnuje z parametrów:  

Moc zainstalowana : 5.5/7.0 kW 

Moc grzałki bojlera : 3/4.5 kW 

Moc grzałki komory : 2 kW 

 

 

 

Zamawiający dokonuje dodatkowo zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla 

Zapytanie nr 4: Wyposażenie kuchni w następującym zakresie: 

 

Jest: 

1) Blat kuchenny (pietra beż) – 2 szt. 

a) Długość 1,02 m - szer. 60 cm,  

b) Długość 2,15 m - szer. 60 cm,  

 

Zamawiający zmienia na: 

1) Blat kuchenny (pietra beż) – 2 szt. 

a) Długość 1,02 m - szer. 60 cm, gr 38mm (1 szt.) 

b) Długość 2,15 m - szer. 60 cm, gr 38mm (1 szt.) 

 

Załącznik nr 2 zmodyfikowany w powyższym zakresie został zamieszczony: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64294/edytuj 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64294/edytuj


oraz na stronie:  

https://fundacjahicetnunc.pl  

 

 

W związku z powyższymi zmianami zamawiający wydłuża termin na składanie ofert: 

Jest: 

Oferta na 

Dostawa:; Wyposażenie AGD; Odtwarzaczy DVD;  Zmywarki;  Wyposażenie kuchni; dla 

Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.  

Nie otwierać przed: 28.09.2021 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”. 
 

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

Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert. 

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

dotyczących treści złożonych ofert.  

12. 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. 

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

Rzeszów, ul. Goździkowa 11 w terminie do dnia 28.09.2021r.  do godziny 11:00 

osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 

28.09.2021r. godzina 12:00 

 
 

 

Zamawiający zmienia na: 

  Oferta na 

Dostawa:; Wyposażenie AGD; Odtwarzaczy DVD;  Zmywarki;  Wyposażenie kuchni; dla 

Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.  

Nie otwierać przed: 30.09.2021 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. 

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


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”. 
 

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

Ofertowego oraz jeżeli zostawianie złożona po upływie terminu składania ofert. 

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

dotyczących treści złożonych ofert.  

12. 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. 

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

Rzeszów, ul. Goździkowa 11 w terminie do dnia 30.09.2021r.  do godziny 11:00 

osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 

30.09.2021r. godzina 12:00 

 

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

