
 

 

 

PAO/X/MS/55/2018      

Warszawa, 8 maja 2018 roku 

                                                                              

 

W Y K O N A W C Y 

 

 

Dot.: zapytania ofertowego na sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów biurowych, 

artykułów chemicznych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej. 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego 

wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego na sukcesywną 

sprzedaż i dostawę artykułów biurowych, artykułów chemicznych oraz artykułów 

spożywczych na potrzeby Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

Pytanie nr 1:  

„poz. 4 -Ręcznik celuloza biały 120/2 (pasujący do pojemników Merida)- prosimy o podanie 

symbolu pojemnika do jakiego ma pasować wyceniony ręcznik,” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

podajnik ręczniki papierowe  w rolach  CSM101 Merida stella maxi 

Pytanie nr 2:  

„poz. 5-Papier Jumbo celuloza 100% 100m 2w biały (pasujący do pojemników Merida)- 

prosimy o podanie symbolu pojemnika do jakiego ma pasować wyceniony ręcznik,” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

podajnik papier toaletowy rolka BSM 202 Merida Stella DUO 

Pytanie nr 3: 

„poz. 20- Tabletki do zmyw. Somat (84szt) Allin1- jednostka miary sztuka-proszę o 

doprecyzowanie-czy należy wycenić opakowanie zawierające 84 sztuki?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Należy wycenić opakowanie zawierające 84 sztuki tabletek do zmywarki.  

 

Pytanie nr 4: 

„poz. 27- Segregatory wąskie esselte- proszę o doprecyzowanie grubości grzbietu 

segregatora,” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Kod 50 mm mieści 350 kartek 

 

Pytanie nr 5: 

„poz.28- Segregatory grube esselte- proszę o doprecyzowanie grubości grzbietu 

segregatora,” 



 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Kod 75 mm mieści 500 kartek 

 

Pytanie nr 6: 

„poz.31- Bloczek 75x75 żółty (12)- jednostka miary sztuka- proszę o doprecyzowanie czy 

należy wycenić jedną sztukę czy opakowanie 12 sztuk?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Należy wycenić opakowanie 12 sztuk bloczków.  

 

Pytanie nr 7: 

„poz.32- Bloczek 51x51 żółty (12)6 2 2-12SSCY-EU 3M- jednostka miary sztuka- proszę o 

doprecyzowanie czy należy wycenić jedną sztukę czy opakowanie 12 sztuk?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Należy wycenić opakowanie 12 sztuk bloczków.  

 

Pytanie nr 8: 

„Bardzo proszę o informację czy dopuszczacie Państwo wycenę produktów 

równoważnych. Przez produkty równoważne rozumiemy produkty o takich samych bądź 

lepszych parametrach niż te wskazane w formularzu cenowym.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Do porównania ofert w zapytaniu Zamawiający prosi o podanie produktów wskazanych 

w Formularzu oferty.  

Zamawiający zwraca uwagę, że w umowie przewidziano, iż w przypadku zlecenia zakupów 

niewymienionych w ofercie, które nie są wycenione w Umowie, Strony ustalą stawkę w 

drodze negocjacji.  

 


