
                                                                    
Projekt pn. „Byczy ski  Inkubator Przedsi biorczo ci  w Polanowicach” wspófinansowany przez Uni  Europejsk  ze rodkówń ę ś ł ę ą ś

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007 – 2013

“Inwestujemy w Twoj  przysz o ”ą ł ść

Byczyna, dnia 8.05.2015r.

Bk.XII.042.1.1.2015

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 Zamawiający dopuści inne wymiary flipchartów?”.

Tak, Zamawiający dopuszcza inne wymiary flipchartów niż podane w Zapytaniu 

Ofertowym (standardowy wymiar flipchartów min. 70 cm X 100cm).

2) „Czy w poz. 13. Stół - 1szt. Zamawiający dopuści wykonanie blatu z płyty dwustronnie 

laminowanej?”.

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie blatu z płyty dwustronnie laminowanej.

3) „Pozycja 7 – stół socjalny – jaką wysokość ma mieć stół”.

Zamawiający precyzuje opis zamawianego sprzętu: stół socjalny – wysokość 

minimum 72cm.

4) „Pozycja 9 – biurko gabinetowe klasyczne – dł.1800mm x  Szer. 800mm  x wys. 

750Hmm ?”.

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 

sprzętu.

5) „Pozycja 10 – kontener mobilny -  szer. 400mm x  gł. 500 mm x wys. 570Hmm ?”.

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 

sprzętu.
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6) „Pozycja 11 – komoda z drzwiami podwójnymi  szer. 800mm x gł. 400mm x wys. 

1100Hmm ?”.

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 

sprzętu.

7) „Pozycja 12 -  komoda z półkami – szer. 800mm x gł. 400mm x wys. 1800Hmm ?”.

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 

sprzętu.

8) „Pozycja 16 – szafa aktowa  - szer. 800mm x gł. 400mm x wys. 1820hmm ?”.

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 

sprzętu.

9) „Pozycja 17 – biurko pracownicze – dł. 1600mm x szer. 700mm x wys. 760hmm ?”.

Zamawiający określił w Zapytaniu Ofertowym wymagania minimalne dla danego 

sprzętu.

10) „Pozycja 19 – wieszak ubraniowy – ma to być wieszak stojący czy ścienn6y ?”.

Zamawiający precyzuje opis zamawianego sprzętu: wieszak ubraniowy – stojący.

11) Czy zamawiający dopuści kolor szary flipcharta?

Tak, Zamawiający dopuszcza kolor np. szary flipchartów.

BURMISTRZ BYCZYNY

/-/ Robert Świerczek

 


