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Wyjaśnienie nr 1 do ZO
Do wszystkich Oferentów postępowania nr 26/SCZ/DCZP/2016/ dot. Zapytania Ofertowego
na: „Sukcesywną dostawę środków czystości wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem
dostawcy dla jednostek organizacyjnych „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego ” sp.
z o.o. przy ul. Wybrzeże J.C- Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu”
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści produkty równoważne z innego systemu o innych
wymiarach, pojemności oraz innej budowie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w zadaniu nr 2 w opisach podał minimalne parametry produktów.
Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na sukcesywna dostawę środków czystości:
Formularz cenowy:
poz. 19 - Ścierka gospodarcza ma byd pakowana w opakowaniu po 100 szt.
Jednostką miary w formularzu jest szt. Ile należy wycenid w tej pozycji ścierek?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że w zadaniu nr 1 poz. 19 ścierka gospodarcza ma byd pakowana po 100
szt. w jednym opakowaniu. Jednostką miary w formularzu powinno byd opakowanie. Należy
wycenid w tej pozycji 27 opakowao.
W związku z powyższym Zamawiający Zmienia Termin Złożenia Ofert:
Było:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyd do dnia 20.07.2016 roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z o. o., 50226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat, lub
przesład na adres e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , bądź faksem na numer: 071 75 75 970 z
dopiskiem: ,,Dostawa środków czystościowych”.
Jest:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyd do dnia 22.07.2016 roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z o. o., 50226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat, lub
przesład na adres e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , bądź faksem na numer: 071 75 75 970 z
dopiskiem: ,,Dostawa środków czystościowych”.

