Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach
Radziechowice Pierwsze Nr

97-561Ładzicę
tel/faks.

e-mail:

0 4 4

l

684-08

2.

NIP 772-1 1-19-249

-żl

biuro@dpsradziechor.vice.pl

Radziechowice Pierwszę, dn.27.08.2018r.

strona internetowa aBIp
zainteresowani oferenci
dotyczy: odpowiedzi na zap}tanie do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
poniZej 30 000 euro na dostawę środków myjących, czy§zczących i toaletowych w roku
2018-2019 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach..
W związku z zapytaniem oferenta dotyczącym zamawianych w warunkach przetargowych
środków myjących, czyszcząaych i toaletowych ponizej podajemy treśćzapytania oraz
odpowiedź na zadane pytania.
Treśćpltania:
,,W zawiązku z postępowaniem na dostawę środków myjących, czyszczących i
toaletowych w 2018-2019 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach proszę o
udzielenie odpowiedzi na ponizsze
pytania:
1. W związku z brakiem w produkcji mydła Arko o gramaturze 100g czy dopuszczą
Państwo gramaturę 90g?
2. W poz. nr 30 wpisany jest płyn Floor do dezynf. i mycia posadzek.
Proszę o wskazanie jaki dokładnie jest producent produktu wzorcowego opisanego w/w
pozycj i.

3. Poz, nr 32jest wpisany zamiatacz - proszę o podanie długoŚci.
4. Poz, nr 34 Proszę o podanie długościtrzonka.
5, Poz. nr 38 proszę o podanie pojemności.
6, Poz. nr 31 proszę o podanie pojemnoŚci.
Czy w przypadku braku danej pozycji wyrażą Państwo możliwośćzamiany produktu na
chemię profesjonalną marki xxxxx( NAZWA PODANA PRZEZ OFERENTA).
Zamiana ta nie będzie obnizała jakościwzględem produktu wzorcowego.
Proszę o udzielenie odpowiedzi i jeżeli jest to możliwe przesunięcie terminu składania
ofert o 2 dni, aby mieć mozliwośćzłożeniaoferty po odpowiedzi do Państwa."
Odpowiedź na zapytanie 1 :
W zawiązku z powyżsrym Zamawiający dopuszcza wycenę mydla toaletowego 100 g
Arko lub 100 g Luksja
Odpowiedź na zapytanie 2
FLOOR - Uniwersalny płyn do mycia podłóg 5 litrów - firmy GOLD DROP Sp. z o.o.
Odpowiedź na zapytanie 3
Długość30 cm
Odpowiedź na zapytanie 4
Długośćokoło 130 cm
Odpowied źna zapytanie 5
Pojemnośó 500 ml
Odpowied źna zapytanie Ó
Pojemnośó 500ml
Zamawiąący nie wyraża zgody na zamianę asortymentu zamawianych środków szczegółowo
określonych w formularzu. Nadmieniamy że zgodnie z warunkarrń przetargowymi otwarcie
ofert nastąpi w dniu 29.08.2018r. o godz.12.00 Termin składania ofert mija 29.08.20i8 o
godz.II:45
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