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Informacja dla Wykonawców nr 1 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania 

ofertowego pn.: „Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach” znak: AG.I.272.2.17.2021. 
 

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 
poz. 14. Eleganckie pióro wieczne – produkt ten jest niedostępny, nie jest już również produkowany. 

Proponuję pióro zgodne z poniższym opisem: 

Wykonane z mosiądzu powleczonego czarną laką. Chromowane wykończenia. 

Model: Wersja w kolorze czarny lakier 

Rodzaj: Pióro wieczne wyposażone w konwerterowy system napełniania z możliwością używania 

naboi atramentowych. Stalówka grawerowana wykonana ze stali szlachetnej w rozmiarze F 

(średniopisząca), tzw. prosta. 

Produkt: W skład produktu wchodzi pióro wieczne+tłoczek, ekskluzywne etui oraz gwarancja. 

Jakość: Instrumenty piśmienne Duke charakteryzują się starannym wykonaniem i niezawodnością. 

Niemiecka jakość oraz doskonałe właściwości piszące w połączeniu z rozsądną ceną sprawiają iż 

wyroby marki Duke znajdują uznanie klientów na całym świecie. Okres gwarancji na ewentualne 

wady materiału lub uszkodzenia fabryczne wynosi 12 miesięcy. 

Etui: Etui standardowe prostokątne obite sztuczną skórą, wyściełane pluszową tkaniną z zamknięciem 

zatrzaskowym, wymiary: (szerokość x głębokość x 

wysokość) 17,0 cm x 8,3 cm x 3,3 cm; 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 
nr 14. 

 

Pytanie 2: 
poz. 15 zestaw, proponuję: 

Długopis oraz Pióro kulkowe Parker IM Standard. Korpus i skuwka ze szczotkowanego metalu 

pokrytego lakierem w subtelnym odcieniu szampana. Klips wyprofilowany na kształt strzały. 

Wykończenia pokryte 23-karatowym złotem. Uchwyt ze szczotkowanej stali. Pudełko duo wypełnione 

wypraską obciągniętą tkaniną w kolorze grafitowym w komplecie z etui Pagani wykonanym ze skóry 

naturalnej lub ekologicznej na dwa instrumenty piśmienne. Etui ze skóry naturalnej dostępne w 

kolorach: czarny, burgundowy, pomarańczowy, nubuk khaki, nubuk brąz, jasny brąz, ciemny brąz, 

fioletowy, różowy i zielony. Oraz ze skóry ekologicznej w kolorach: czarny, czerwony, pomarańczowy, 

nubuk brąz, ciemny brąz, fioletowy, różowy,zielony, granatowy i biały. Etui pomieści jeden lub dwa 

instrumenty piśmienne. Wymiary etui: 17,5 x 4,5 x 2 cm. Całość zapakowana w tekturową obwolutę z 

przezroczystym okienkiem.  

 

Zestaw duo składa się z długopisu i pióra kulkowego, pudełka prezentowego Duo, etui ze skóry 
naturalnej lub ekologicznej, gwarancji oraz wkładów startowych czarnych w rozmiarze M. 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 
nr 15. 
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