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Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów
biurowych na potrzeby Prokuratury okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie oraz podlegĘch jej
Prokuratur Rejonowych

- Skarb Państwa Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie z siedzibą w
Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15 w Warszawie informuje, iż w postępowaniu na dostawę
artykułów biurowych na potrzeby Prokuratury okręgowej Warszawa _ Praga w Warszawie oraz
podległych jej Prokuratur Rejonowych od wykonawców biorących udział W postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:
Zamawiający

I Zapwania:

1

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z opisem przedmiotu zamówienia w
następujących pozycjach.
Archiwizacja dokumentów
1.poz.3 - brak ilości
Ad. 1 Pozycje w których nie zostały określoneilościzamawianych artykułów prosimy
traktować jako pozycje ,,0".

Pytanie

Pytanie 2. Akcesoria biurowe
I'poz.4 - na rynku nie występują zszywki Boxer 23f 6, proszę o dopuszczenie zszywek 23/8
2.poz.5 -na rynku nie występują zszywki Boxer 23/9, proszę o dopuszczenie zszywek 23/Lo
3.poz.6 - na rynku nie Występują zszywki Boxer 23/12, proszę o dopuszczenie zszywek 23/L3
4.poz.Ż6,28,29,30,3I,32' 33 -b ra k lości
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zamienniki artykułów wymienionych powyżej, ale w rozmiarach
określonych pierwotnie w zapytaniu ofertowym. Pozycje, w których nie zostały określone ilości
zamawianych artykułów prosimy traktować jako pozycje ,,0".
i

Pytanie 3. Artykuły do pisania i korygowania
L.poz.4- nie występują na rynku flamastry Carioca Joy w kolorze zielonym, proszę o dopuszczenie
flamastrów innego producenta.
2.poz.43 - firma Pentel nie posiada w ofercie korektora w płynie 20ml, proszę o dopuszczenie
korektora innego producenta.

2

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza flamastry

i

korektory innych producentów jakościowo

równoważne z podanymi powyżej.

Pytanie 4. Różne
1.poz.26 - proszę o podanie rozmiaru etykiet Dymo
Czy Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w przypadku jeśliparametry produktu zostały w
miarę dokładnie opisane np. koperty zamiast producenta Nc Koperty, producent Ag Koperty.
Czy Zamawiający dopuszcza produkty równoważne jeślizostał określonykonkretny producent, model
a nie określono parametrów np. zszywaczy, dziurkaczy, artykułów piszących - Pentel, Stabilo, Uni, Pilot.
JeśliZamawiający dopuszcza w tym przypadku produkty równoważne to jaki jest zakres

równoważności tych produktów.

Ad.

4

Zamawiający podaje rozmiar etykiet: Dymo Labelwrinter 450 DUo 113552

25 mm x 54 mm.

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne W przypadku gdy parametry produktu zostały
dokładnie opisane. Zgodnie z powyższym Zamawiający Wymaga aby zaproponowane równoważne
produkty nie budziły żadnych wątpliwości co do ich jakości, trwałościi funkcjonalności.
W przypadku zastosowania zamienników , w formularzu oferty należy wpisać nazwę producenta w
odpowiednej pozycji formularza cenowego.
llZapvtanie:
Prośba o dopuszczenie zamienników do pozycji8 i9 oraz 6

i8

8 Klipy

biurowe GRAND, 41 mm, opakowanie 12

szt.

GRAND

op.

94

9 Klipy

biurowe GRAND, 51 mm, opakowanie 12

szt.

GRAND

op.

96

zamienniki firmy taurus

6 Koszulki na dokumenty Q-CONNECT, PP, A4, krystal, 100mikr., 100szt. Q-CONNECT op. 121
zamiennik firmy bantex
TZszywki 231L7 (1000

szt.)

BOXER

op.

L7

zamiennik firmy taurus

Ad. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Wykonawcę zamienniki.
Zgodnie z informacia zamieszczona w dniu dzisieiszvm na stronie internetowei POWP. termin
składania ofert uplvwa 6 marca 2020 r. o godz.14:00.
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