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Znak: AG.I.272.2.8.2020                                                                                  Kielce, dn. 21 lutego 2020 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego pn.:  

„„Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku” 

znak: AG.I.272.2.8.2020. 

 

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

„Zwracamy się z pytaniem odnośnie postępowania  „Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku”, pozycja 3 - kubek ceramiczny. 
 
Prosimy o sprawdzenie poprawności podanych wymiarów kubka, w szczególności w stosunku do 
podanej średnicy 16-17cm. Czy nie nastąpiła tam pomyłka. Podane wymiary i ich wzajemne proporcje 
nie odpowiadają przedstawionemu w OPZ przykładowemu wyglądowi artykułu”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pozycji 3 - kubek ceramiczny OPZ. 

Było:  

Ilość 100 szt. 

wymiary średnica 7,5 - 8 cm, wysokość 16 – 17 cm 

kolor do akceptacji Zamawiającego (czerwony 50 szt., niebieski 50 szt.) 

materiał porcelit/ porcelana 

inne posiada uchwyt  

znakowanie logo ŚUW, 1 kolor 

uwagi 

przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia do 

swojej akceptacji projektu graficznego proponowanych produktów wraz  

z rozmieszczeniem logotypów w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

 

Jest: 

Ilość 100 szt. 

wymiary średnica 7,5 - 8 cm, wysokość 9,5 – 10,5 cm 

kolor do akceptacji Zamawiającego (czerwony 50 szt., niebieski 50 szt.) 

materiał porcelit/ porcelana 

inne posiada uchwyt  

znakowanie logo ŚUW, 1 kolor 

uwagi 

przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia do 

swojej akceptacji projektu graficznego proponowanych produktów wraz  

z rozmieszczeniem logotypów w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy 
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Pytanie 2: 

„Zwracamy się z pytaniem odnośnie postępowania  „Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku”, pozycja 11 - pudełko na notatki 
 
Z posiadanych informacji od bezpośredniego importera i dystrybutora produktu na rynku wynika, iż 
obecny stan magazynowy oraz przewidywany harmonogram kolejnych dostaw nie pozwalają na 
realizację zamówienia w ilości wskazanej w zapytaniu zgodnie z termin wymaganym przez 
Zamawiającego. W związku z tym prosimy o zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla tego produktu do 
lipca 2020, wycofanie go z opisu przedmiotu zamówienia lub wskazanie parametrów dla produktu 
zamiennego”. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji postępowania   

pn. „Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku”, 

pozycja 11 - pudełko na notatki. 

 

Pytanie 3: 

„Zwracamy się z pytaniem odnośnie postępowania  „Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku”, pozycja 1 - Parasol 

 

1. Czy Zamawiający dopuści do oferty o poniższych parametrach: 

Parasol manualny 16 panelowy, zakończony drewnianą zakrzywioną rączką. Wykonany z materiału typu 

pongee 190T. Średnica czaszy po rozłożeniu 112cm, długość 90cm”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego pn. „Zakup gadżetów na potrzeby 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku”, pozycja 1- parasol. 

 

Pytanie 4: 

„2. Czy Zamawiający dopuści do oferty parasol automatyczny, 8 panelowy , spełniający pozostałe 

wymagania OPZ w stosunku do wymiarów, materiałów i kształtu rączki? 

Opis parasola   : otwieranie – automatyczne  , długość – 90 cm   , średnica – 104 cm   , liczba paneli – 

8    ,  stelaż – kij drewniany, szprychy stalowe (czarne)   ,  rączka – ciemne drewno, zagięta, łączenie nit-

klej   , poszycie – poliester 190T (gruby materiał, nieprześwitujący)    

Parasole reklamowe bardzo dobrej jakości. Solidnie umocowana rączką z dodatkowym zabezpieczeniem 

w postaci folii-zgrzewki to jej główne atuty. Czasza jest wykonana z grubego poliestru, co zapobiega 

prześwitom i przemakaniu parasola”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego pn. „Zakup gadżetów na potrzeby 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku”, pozycja 1 – parasol. 

 

Zamawiający informuje, że na stronie BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego został zamieszczony 

aktualny Załącznik nr 2 do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.  


