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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dot. warunków przetargu poniżej 14 000 euro na dostawę
paczek choinkowych dla dzieci pracowników Szpitala Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie  1: W zestawieniu  asortymentowym – załącznik  nr  2  w pozycjach  1,2,3,  zamawiający
określa asortyment – typu „Wedel” czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktów innego
producenta?
Jeżeli tak to pod jakimi warunkami?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania w poz 1-3 produktów firmy „Wedel”.

Pytanie 2: 
W związku ze zmianą gramatur przez producenta zwracam się z zapytaniem:

- czy w poz.13 rodzynki w czekoladzie 100g zamawiający dopuści rodzynki w czekoladzie 80g,
-  w poz.21 markizy hity 150g zamawiający dopuści markizy hity 134g,

- w poz.26 paluszki słone 80g zamawiający dopuści paluszki słone 70g.

Odp. Zamawiający dopuszcza:
- w poz.13 rodzynki w czekoladzie 80g,
-  w poz.21 markizy hity 134g,
- w poz.26 paluszki słone 70g.

Pytanie 3: 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia.

Zamawiający wymaga 6 miesięcznego terminu przydatności do spożycia produktów zawartych w 
paczkach.

Informujemy, ze w większości produkty które zamawiający wymienił w zestawieniu 
asortymentowym posiadają termin 6 miesięczny od daty produkcji co nie pozwala na zapewnienie 
w praktyce 6 miesięcznego terminu.

W większości podobnych procedur dotyczących dostaw paczek dla dzieci wymagany jest termin 3 
miesięczny.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 3 miesięcznego terminu przydatności?

Odp.  Zamawiający  wymaga  co  najmniej  5  miesięcznego  terminu  przydatności  do  spożycia
produktów zawartych w paczkach. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do warunków przetargu.



Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

Niniejszym składam ofertę na dostawę 394 paczek choinkowych dla uprawnionych dzieci
pracowników Szpitala

1. oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:
           w cenie brutto -.....................................w tym ..................% VAT
           słownie cena brutto zł...............................................................................
           cena netto - …………………+ ………………….zł VAT

2. Dostawa paczek choinkowy: 7 dni od dnia podpisania umowy.
3.Dostarczone  w  paczkach  choinkowych  wyroby  powinny  mieć  co  najmniej  
5 miesięczny termin przydatności do spożycia.

4. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury

5. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................

.................................., dnia ...........................

                                 .................................................

                                                                                             podpis


