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„Dostawa do siedziby
Zamawiającego 20 szt. fabrycznie
nowych ekspresów do kawy wraz z
wniesieniem i instalacją

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.669986504

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KZGW/KOA/293/2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
04.12.2020 19:00

Termin złożenia oferty
11.12.2020 14:00

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ekspresów do kawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

Warunki realizacji umowy
Dostawa do 29 grudnia 2020 r.

Branże CPV

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść

07.12.2020 16:07:56

Hanna Zych



Dzień dobry,
Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego gwarancji w § 5 pkt. 3. „Gwarancja obejmuje bezpłatne
naprawy, regulacje i koszty transportu.”
Chodzi mi od wyjaśnienie kwestii i zakresu zapisu „regulacje i koszty transportu” wymaganych w tym
punkcie.
Proszę również o informację czy w przedmiotowym zapytaniu istnieje możliwość dołączenia do
ekspresów naszej (firmowej) karty gwarancyjnej. Jesteśmy akredytowanym dystrybutorem i
serwisantem producenta ekspresów w Polsce i sprzedawane przez nas urządzenia posiadają
wystawioną przez nas kartę gwarancyjną, a nie Producenta.
Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytania.

odp. Gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z naprawą, regulacją ekspresów jak i również
koszty transportu ekspresów do serwisu w przypadku takiej konieczności.
Istnieje możliwość wystawienia karty gwarancyjnej.
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