WIZP.271.5.5.2014

Kościerzyna, dnia 10.04.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 207 000 euro na dostawę wyposażenia meblowego w ramach projektu pn. „Kaszubski Inkubator
Przedsiębiorczości Szansą Rozwoju Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku
i Kartuzach”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców
następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Polscy producenci krzeseł nie są w stanie ze względów technologicznych wykonać nakładki na podłokietnik
nakładki PU w kolorze białym. W związku z tym, czy zamawiający dopuszcza następujące opcje:
 zastosowanie podłokietnika z nakładką drewnianą pomalowaną na biało, konstrukcja malowana na kolor
czarny,
 zastosowanie podłokietnika z nakładką PU w kolorze czarnym, konstrukcja malowana proszkowo na kolor
biały.
Zamawiający nie określa kraju pochodzenia mebli, dopuszcza się jednak zastosowanie podłokietnika
z nakładką PU w kolorze czarnym, konstrukcja malowana proszkowo na kolor biały.
2. Czy szafa S4 tabela 4 poz. 20 ma mieć wysokość 192,7cm jak formularzu cenowym, czy 78,4 cm jak w opisie
przedmiotu zamówienia rozdział 4 i rysunku 25?
Zamawiający oczekuje, iż szafa S4 będzie szafą ubraniową o wymiarach 80x60x192,7 cm.
3. Proszę o podanie ilości jaką ma dostarczyć wykonawca poz. 24, tj. przegroda nadbiurkowa tapicerowana
formularz nr 3 – Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku, gdyż w formularzu cenowym widnieje ilość
12 szt. a w opisie przedmiotu zamówienia jest 14 szt.
Do wyceny należy przyjąć ilość przegród nabiurkowych w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
w Lęborku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 14 szt.
W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej Zamawiający informuje, że celu umożliwienia
Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
przedłuża się termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 17.04.2014r. do godz. 10:00 w pok. 62
Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2014r.
o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl

