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                Tarnów, 14.02.2020 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./PRO-dzpz/460/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. na 
„Dostawę artykułów biurowych”. 

 

Pytanie 1.:  

W rozdziale nr III widnieje następujący zapis: „Podane w formularzu oferty nazwy własne 
określają minimalny poziom jakości artykułów jaki Wykonawca winien zaoferować”. 
Nawiązując do wyżej wymienionego zapisu, który występuje w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ofercie 
produktów równoważnych o takich samych bądź lepszych parametrach jakościowych w 
stosunku do tych wskazanych z nazwy producenta/marki w formularzu ofertowym. 
Przykładowo: czy Zamawiający oczekuje w pozycjach nr 12, 13, 15 zaoferowania długopisu 
tylko wskazanej marki Pentel BK77 czy w pozycjach 61, 64 papieru ksero tylko marki Polspeed 
itp.?   

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

Zamawiający omyłkowo umieścił powyższy zapis w rozdziale nr III „Podane w formularzu 
oferty nazwy własne określają minimalny poziom jakości artykułów jaki Wykonawca winien 
zaoferować” – zostaje on wykreślony.  

Zamawiający oczekuje we wszystkich pozycjach, w których jest wskazany producent lub producent 

i symbol produktu - dostarczenia takiego właśnie asortymentu tj. odpowiadającemu wskazanemu 
producentowi lub producentowi i symbolowi. 

Pytanie 2: 

W pkt. III widnieje zapis "Podane w formularzu oferty nazwy własne określają minimalny poziom 
jakości artykułów biurowych jaki Wykonawca winien zaoferować" Proszę o doprecyzowanie tego 
zapisu. W formularzu cenowym, oferta zał. nr 1 widnieje nazwa artykułu biurowego, np.: 

Poz. 10. Cienkopis 0,4 mm czerwony Stabilo Czy w tej pozycji należy wycenić cienkopis 0,4 mm ale 
nie koniecznie producenta Stabilo? 

Poz. 11. Datownik pieczątka Trodat 4810 W tej pozycji należy wycenić jakikolwiek datownik, 
ponieważ nie ma innych parametrów, czy musi być to Trodat 4810? 

Co Zamawiający oczekuje we wszystkich pozycjach, w których jest wskazany producent lub producent 
i symbol produktu? 

Wyjaśnienia PWSZ w Tarnowie: 

Zamawiający omyłkowo umieścił powyższy zapis w rozdziale nr III „Podane w formularzu 
oferty nazwy własne określają minimalny poziom jakości artykułów jaki Wykonawca winien 
zaoferować” – zostaje on wykreślony.  
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Zamawiający oczekuje we wszystkich pozycjach, w których jest wskazany producent lub producent 

i symbol produktu dostarczenia takiego właśnie asortymentu tj. odpowiadającemu wskazanemu 
producentowi lub producentowi i symbolowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


