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Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla PGW WP KZGW zgodna
z Opisem przedmiotu zamówienia

Branże CPV

30197644-2 - Papier kserograficzny

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść

07.04.2021 13:57:12

Hanna Zych

Witam, proszę o uściślenie produktu wskazanego w zapytaniu w pozycji 70 . Czy chodzi o koszulki na



katalogi z klapka od góry - te są zwykle pakowane po 10 szt ?

Zamawiający dopuszcza zmianę w sposobie pakowania w poz. 70 w Załączniku nr 1 do Formularza
ofertowego - Formularza asortymentowo- cenowego, polegająca na dopuszczeniu opakowań po 10
sztuk. w związku z tym prosimy o wskazanie w tej pozycji w kolumnie "E" (cena jednostkowa netto za
opakowanie), prosimy o podanie ceny jednostkowej jak dla opakowania 50 sztuk.
Przykład: Wykonawca oferuje koszulki w opakowaniach po 10 sztuk, w kolumnie "E" wpisuje wartość
odpowiadająca 5 opakowaniom po 10 sztuk.

08.04.2021 11:38:40

Hanna Zych

Dzień dobry,
jeszcze pytanie dotyczące pozycji 5 : czy podano prawidłowy rozmiar bloczków ? 45x35 ?
To raczej niespotykany rozmiar..

Zamawiający wprowadza zmianę w pozycji 5 w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego - Formularza
asortymentowo - cenowego. Pozycja 5 brzmi: Bloczek kartek samoprzylepnych, 51 x 38 mm (+/- 2mm)
w bloczku min 100 k.
Zamawiający wprowadza zmianę w tabeli poz.5 w punkcie 3 Opisu przedmiotu zamówienia. Pozycja 5
brzmi: Bloczek kartek samoprzylepnych, 51 x 38 mm (+/- 2mm) w bloczku min 100 k.

08.04.2021 14:14:40

Hanna Zych

Podobne pytanie co do pozycji 8 , czy właściwy jest rozmiar bloczka 38x58 mm ?

W pozycji 8 rozmiar bloczków jest prawidłowy czyli 76x127 mm (+/- 2 mm)

08.04.2021 15:37:46

Hanna Zych

przepraszam bardzo , chodziło mi o poz 10 , tam gdzie jest wpisana wielkość 38 x 58

Zmawiający wprowadza zmianę w pozycji 10 w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego - Formularza
asortymentowo - cenowego. Pozycja 10 brzmi: Bloczek kartek samoprzylepnych, 40 x 50 mm (+/- 2mm)
w bloczku min 100 k. Zamawiający wprowadza zmianę w tabeli poz.10 w punkcie 3 Opisu przedmiotu
zamówienia. Pozycja 10 brzmi: Bloczek kartek samoprzylepnych, 40 x 50 mm (+/- 2mm) w bloczku min
100 k.
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