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Znak: AG.I.272.2.15.2022                                                                              Kielce, dn. 6 września 2022 r. 

 

 

 

Informacja dla wykonawców nr 2  

 

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

„Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2022 roku” znak: 

AG.I.272.2.15.2022. 

 

W związku z zadanymi pytaniami zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Szanowni Państwo w zapytaniu o ten przedmiot jest podany rozmiar 10x10cm, kredki w takim opakowaniu 

mają 10x7cm, z racji tego że dopuszczalna jest tylko różnica 15mm czy kredki w tym rozmiarze 

opakowania będą brane pod uwagę? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wymiary kredek 10 cm x 7 cm. W konsekwencji, zamawiający dokonuje zmiany 
Opisu Przedmiotu Zamówienia w pkt. 13. Kredki + strugaczka w opakowaniu eko, zmieniając zakres 
tolerancji z +/- 15 mm do +/- 30 mm. 
 
Pytanie 2: 

Parasol automatyczny długi 
W opisie parasola są trzy rozmiary: 
130cm 
140cm 
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100cm  
Poproszę o doprecyzowanie która to średnica parasola, która to długość i czym jest trzeci wymiar. 

 
Odpowiedź: 

Długość złożonej parasolki 100 cm, średnica czaszy po materiale 140 cm, średnica czaszy po linii prostej 
130 cm. 
 
   Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia 
 

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, 
że:  
W pozycji 13. Kredki + strugaczka w opakowaniu eko, wprowadza następujące zmiany: 

Jest:  

 

ilość 300 sztuk 

wymiary 
Wysokość 10 cm (+/-15mm),  
Szerokość 10 cm(+/-15mm). 

materiał Opakowanie - papier szary. 

dodatkowe 
 w pakiecie minimum 6 kredek różnego 

koloru, 

 temperówka. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, 
jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 
Powinno być: 

ilość 300 sztuk 

wymiary 
Wysokość 10 cm (+/-30mm),  
Szerokość 10 cm(+/-30mm). 

materiał Opakowanie - papier szary. 

dodatkowe 
 w pakiecie minimum 6 kredek różnego 

koloru, 

 temperówka. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, 
jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 
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Zamawiający informuje, że na stronie BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszcza aktualny 

Załącznik nr 2 do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.  

Jednocześnie wprowadzone zmiany stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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