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ul. Fryderyka Szopena 1
35-055 Rzeszów

Znak sprawy: 2/2020 Rzeszów, 2021-02-25

O D P O W I E D Z I
na pytania oraz zmiany treści zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści

zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na

dostawę,  montaż  i  ustawienie  wyposażenia  meblowego,  dostawę montaż  i  ustawienie

wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla  Całodobowego Domu Opieki w Mielcu.

Treść  wspomnianego  pytania  oraz  stanowisko  (wyjaśnienia)  Zamawiającego  jest

następujące:

Dotyczy zadania nr 1:

Pytanie 1:

Czy szafki nocne mogą zostać wykonane z płyty grubości 18 mm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza wykonanie szafek z płyty grubości 18 mm

Dotyczy zadania 2:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2140mm? 

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2140mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1050mm i szerokości leża
890mm?
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Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuści łóżka szerokości całkowitej 1050mm i szerokości leża 890mm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości  całkowitej  950mm i  szerokości  leża
790mm? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości całkowitej 950mm i szerokości leża
790mm.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym z bramką Bluetooth, takie
rozwiązanie   umożliwia  sterowanie  łóżkiem  również  przez  telefon  lub  tablet  z
systemem Android lub iOS?

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z pilotem przewodowym z bramką Bluetooth, takie

rozwiązanie   umożliwia  sterowanie  łóżkiem  również  przez  telefon  lub  tablet  z

systemem Android lub iOS.

Pytanie 5:

Czy  Zamawiający  dopuści  łóżka  z  materacami   o  grubości  14  cm  gofrowanym

wykonanym  z  jednej  warstwy  pianki  poliuretanowej  jednostrefowy  o  gęstości  28

kg/m3, profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza?

Odpowiedź 5: 

Zamawiający  nie  dopuszcza  łóżka  z  materacami   o  grubości  14  cm gofrowanym

wykonanym  z  jednej  warstwy  pianki  poliuretanowej  jednostrefowy  o  gęstości  28

kg/m3, profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia na 8 tygodni od podpisania

umowy? 

Odpowiedź 6:
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Zamawiający wydłuża termin realizacji na 8 tygodni od podpisania umowy (uwaga

zmiana formularza oferty)

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji anty-Trendelenburga?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie zrezygnuje z  funkcji anty-Trendelenburga.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zrezygnuje z pilota  łączonego za pomocą funkcji  bluetooth oraz

możliwości pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS)? W zamian pilot

ergonomiczny ułatwiający sprawną obsługę za pomocą jednej ręki ?

Odpowiedź 8:

Zamawiający  nie    zrezygnuje z pilota  łączonego za pomocą funkcji bluetooth oraz

możliwości pobrania bezpłatnej aplikacji na telefon (android lub iOS)

Dodatkowa zmiana wprowadzona przez Zamawiającego: 

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert tym samym zmianie ulega następujący zapis:

W pkt VIII ppkt 10 treści zapytania ofertowego jest:
Ofertę  w  wersji  papierowej  należy  złożyć  w  kopercie,  opatrzonej  napisem  zgodnie  ze
wzorem:

Oferta na dostawę montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawę
wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych

dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu
Nie otwierać przed: 03.03.2021r. przed godziną 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr CDO/M/2/2021

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy
lub 
Ofertę  można  złożyć  za  pomocą  systemu  Baza  Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez  zakładkę  „OFERTY”
dostępną w karcie Zapytania ofertowego.
Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu
dodawania  oferty  dostępna  jest  pod  adresem  https://archiwum-
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction,  sekcja  „Załączniki”,
plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.

Zamawiający zmienia zapis na:
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Ofertę  w  wersji  papierowej  należy  złożyć  w  kopercie,  opatrzonej  napisem  zgodnie  ze
wzorem:

Oferta na dostawę montaż i ustawienie wyposażenia meblowego, dostawę
wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych

dla Całodobowego Domu Opieki w Mielcu
Nie otwierać przed: 05.03.2021r. przed godziną 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr CDO/M/2/2021

oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy
lub 
Ofertę  można  złożyć  za  pomocą  systemu  Baza  Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl /poprzez  zakładkę  „OFERTY”
dostępną w karcie Zapytania ofertowego.
Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu
dodawania  oferty  dostępna  jest  pod  adresem  https://archiwum-
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction,  sekcja  „Załączniki”,
plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.

W pkt VIII ppkt 12 treści zapytania ofertowego jest:
Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-
055  Rzeszów  w  terminie  do  dnia  03.03.2021  r.  do  godziny  09:00  osobiście  lub  za
pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. 
Otwarcie nastąpi w dniu  03.03.2021r.  o godzinie 10:00  w siedzibie Zamawiającego,  ul.
Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Zamawiający zmienia zapis na:

Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-
055  Rzeszów  w  terminie  do  dnia  05.03.2021  r.  do  godziny  09:00  osobiście  lub  za
pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. 
Otwarcie nastąpi w dniu  05.03.2021r.  o godzinie 10:00  w siedzibie Zamawiającego,  ul.
Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Załączniki:
Zał.  nr  1  Wzór  formularza  oferty  zmodyfikowany  dnia  25.02.2021.  (Obowiązujący
formularz)
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