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WYJAŚNIENIA TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy : „Dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści :

1) „czy stelaż metalowy do biurek pracowniczy ma być wykonany na ramie i czterech 
metalowych nogach, czy dwóch nogach na stopach połączonych belką”.

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 
sprzętu.

2) „w poz. 9.Biurko gabinetowe klasyczne, biurka o grubości blatu min.25 mm”

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 
sprzętu.

3) „w poz. 11.Komoda z drzwiami podwójnymi , komody z wieńcem górnym o grubości 
min.25 mm”

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 
sprzętu.

4)  „W  Załączniku  nr  3  do  SIWZ  –  Formularz  oferty,  Zamawiający  określił  wymagania
dotyczące  przez  Oferenta  specyfikacji  technicznej  oferowanego  sprzętu.
W przedmiotowym  postępowaniu  nie  ma  sprzętu  elektronicznych  do  których  należałoby
dołączyć specyfikację techniczną. W związku z tym proszę o wyjaśniania”.

Zamawiający  informuje  ,iż  nie  ciąży  na  Oferencie  dostarczenie   specyfikacji
technicznej oferowanego wyposażenia – zapis omyłkowo znalazł się w ofercie.

5) „W punkcie nr  1,  ppkt.  c)  SIWZ – Sposób przygotowania  oferty,  Zamawiający określa
przygotowanie  koperty  z  opisem  niezgodnym  z  nazwą  przedmiotowego  postępowania.
Proszę o wyjaśnienia i zmianę w SIWZ.”

Zamawiający informuję, iż w związku z omyłkowym zapisem w ww. - prawidłowy zapis
winien  brzmieć  „Dostawa  mebli  biurowych,  socjalnych
i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach
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4) „w poz.17 Biurko pracownicze, biurka o grubości blatu min.25 mm”

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 
sprzętu.
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