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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY
ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. FORMA OPAKOWANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 15 LITRÓW (1
KPL.) (OPAKOWANIE + POKRYWA) ORAZ FORMA OPAKOWANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1
LITR (1 KPL.) (OPAKOWANIE + POKRYWA)

PYTANIE:
„1. jaki kształt opakowań 1 i 15 litrów?”
ODPOWIEDŹ:
Dopuszczamy różny kształt opakowania o pojemności 1l oraz 15 l, jednakże oferując dany kształt
opakowania pamiętać należy, iż spełnić musi ono wymagania w zakresie szczelności
- Szczelność opakowania i pokrywy 99.9%
- Szczelność zamknięcia i odporność na przewracanie pojemników 90%

PYTANIE:
„2. proszę podać krotność form - ilość użytków dla form:
- 1 litr opakowanie
- 1 litr pokrywka
- 15 litrów opakowanie
- 15 litrów pokrywka”
ODPOWIEDŹ:
Przedmiotem zapytania są formy:
- opakowanie o pojemności 1 litr – OPAKOWANIE – 1 szt.
- opakowanie o pojemności 1 litr – POKRYWA – 1 szt.
- opakowanie o pojemności 15 litrów – OPAKOWANIE – 1 szt.
- opakowanie o pojemności 15 litrów – POKRYWA – 1 szt.

PYTANIE:
„3. Zapytam również o zawiesia/ rączki dla w/w opakowań? Czy równeż mają to być osobne formy czy
zintegrowane z formą na pojemnik?”
ODPOWIEDŹ:
Opakowanie o pojemności 1l nie będzie posiadało zawieszki/ rączki.
Zawieszka/ rączka dla opakowania 15l będzie montowana odrębnie jako zamówiony gotowy element
(metalowa rączka). W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego przedsiębiorstwo nie planuje
dokonywać zakupu form rączki/ zawieszki opakowań.

PYTANIE:
„4. Czy 9 tygodni na realizację zamówienia nie jest podany błędnie? Nie znam żadnej szanującej się
narzędziowni, która wykonuje formy w tak krótkim czasie.”
ODPOWIEDŹ:
Uprzejmie informujemy, iż wskazany przez nas termin 9 tygodni od dnia podpisania umowy dostawy,
jest terminem realnym dla realizacji przedmiotowego zamówienia tj. 2 kompletów form w sumie 4 szt.
form.
Z przeprowadzonego rozeznania rynkowego wynika, iż czas konieczny na realizację tego typu zlecenia
wynosi maksymalnie od 6 do 8 tygodni.
W przypadku gdy w niniejszym terminie żaden z podmiotów występujących na rynku nie podejmie się
realizacji niniejszego zamówienia, wówczas podczas ponownej publikacji zapytania ofertowego
rozważymy kwestię dłuższego terminu realizacji.

