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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów promocyjnych wykorzystywanych na potrzeby 

działań informacyjno-promocyjnych związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust.2 i ust. 4 i 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy do 

treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 1/2017 i zmienia treść 
SIWZ . 

 
Pytanie: Piszę w sprawie poz. 2 do przetargu - stojak pod telefon poduszka. Poduszki w kolorze żółtym 

 i czerwonym są niedostępne. Dostępne kolory to: zielony, pomarańczowy, różowy, niebieski i czarny. Czy 

zgadzają się Państwo na zmianę kolorów? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorów poduszki stojaka pod telefon wymienionych 
w SIWZ, jednakże nie wymaga, aby z każdego koloru było po 100 sztuk asortymentu. Ogółem poduszek – 

stojaków pod telefon musi być 400sztuk w ramach kolorów wymienionych w SIWZ. W załączniku nr 2 do 

SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poz. 2 skreśla się słowa: „ Po 100 sztuk z każdego koloru”   
 

Pytanie: Stojak podstawka na telefon jest dostępna tylko w mniejszych wymiarach tj. 10,5x6,5x8,5cm  
i kolorach czarny, różowy, zielony i pomarańczowy, czy dopuszczają Państwo taką podstawkę. 

 Pamięć USB, czy ma być tylko micro usb, czy też z normalnym usb i czy może mieć zatyczkę lub dodatki 
plastiku.   

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mniejszą wersję stojaka podstawki pod telefon tj. np: 10,5x6,5x8,5cm 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorów poduszki stojaka pod telefon wymienionych w SIWZ, 

jednakże nie wymaga, aby z każdego koloru było po 100 sztuk asortymentu. Ogółem poduszek – stojaków 
pod telefon musi być 400sztuk w ramach kolorów wymienionych w SIWZ. 

W przypadku pamięci USB Zamawiający wskazał w SIWZ ,że musi być zarówno mikro i normalne usb (widać 

to nawet na zdjęciu poglądowym). Zamawiający nie dopuszcza zatyczek ani dodatków plastikowych.  
 

Pytanie: Proszę o dopuszczenie podstawki pod telefon w wymiarach 105 x 85 x 65 mm. Microfibra, 
wypełniona koralikami z polistyrenu. Dostępna na dzień 10.02.2017 r. w kolorach: pomarańczowy, czarny, 

limonkowy, różowy. W załączeniu - zdjęcie proponowanej podstawki (niebieska będzie dostępna na początku 

marca).Podana w specyfikacji podstawka 130 x 130 x 75 mm w wymienionych w OPZ kolorach nie jest 
dostępna. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mniejszą wersję stojaka podstawki pod telefon tj. np: 

10,5x8,5x6,5cm. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorów poduszki stojaka pod telefon 
wymienionych w SIWZ, jednakże nie wymaga, aby z każdego koloru było po 100 sztuk asortymentu. Ogółem 

poduszek – stojaków pod telefon musi być 400 sztuk w ramach kolorów wymienionych w SIWZ. 
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W rodz. III pkt. 4. KRYTERIA OCENY  OFERT  I  ZASADY OCENY OFERT zmienia s ię w następujący 

sposób:  

 
1.1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

1)Kryterium –  Cena brutto waga: 60 % (60%=60 pkt),  gdzie ilość przyznanych punktów wyliczona 
zostanie na podstawie wzoru: 

 

               najniższa oferowana cena brutto 
Cena =  ------------------------------------------- x     60   pkt 

                cena brutto kolejno ocenianej oferty 
 

2)Kryterium - Termin dostawy przedmiotu zamówienia waga: 40% (40%=40pkt) 
 

W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż 20 dni roboczych licząc od dnia 

zawarcia umowy  Wykonawca otrzyma: 
 

a) przypadku zaoferowania terminu dostawy -   7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - 40 punktów, 
b) W przypadku zaoferowania terminu dostawy - 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - 30 punktów, 

c) W przypadku zaoferowania terminu dostawy - 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy – 15 punktów, 

 
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

 
W przypadku zaoferowania terminu dostawy - 20 dni roboczych od  zawarcia umowy- 0 punktów 

Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ- wzór formularza oferty. Wzór formularza oferty stanowi załącznik do 
niniejszego pisma. 

 

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 
 

Rozdz. III pkt. 1.13.1 SIWZ zmienia się w następujący sposób: 1.13.1 Kopertę zewnętrzną należy 
zaadresować na wrocławską filię Zamawiającego tj. DWUP filia we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 54   

z zaznaczeniem: 

Za                         Zam.publ.1/2017„Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów promocyjnych 
wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych związanych z Krajowym Funduszem 

Szkoleniowym.” Nie otwierać przed dniem  17.02.2017r, godz. 10:30. 

Rozdz. III pkt.  9 i 10 SIWZ zmienia się w następujący sposób: 9.SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN  

SKŁADANIA  OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ, w filii 

Zamawiającego we Wrocławiu, przy Al. Armii Krajowej 54, Kancelaria nie później niż dnia 
17.02.2017r.  do godz.10:00 10.MIEJSCE  I TERMIN OTWARCIA  OFERT. 10.1 Otwarcie ofert 

nastąpi dnia 17.02.2017r. o godz. 10:30 w filii Zamawiającego we Wrocławiu przy Al. Armii 
Krajowej 54, sala Nr 306a. 

 
 


