
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

w Tarnowie
33-100 Tarndw, ul. Szuiskiego 66
tel, (014) 621-56-83, fax (014) 688-91.22

PCPR-Or.277.7.L.2020 Tarnow, t7-04-2020

Dotyczy: Odpowiedzi nr 2 na zapvtanie z dnia 17.04.2020 roku do orzetargu nieoeratniczoneso na zadanie
,,Dostawv i montaiu mebli biurowvch do PCPR w Tarnowie".

w zwiqzku z postqpowaniem: PCPR-Or.271..t.1.2020, proszq o odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W punkcie 3 jest napisane:
3.Krzeslo do sali konferencvinei: sztuk 18, wymiary: szer. 540 mm, glqb. 560 mm, wys. 1000 mm, stela2
metalowy w kolorze chrom, wykoriczenie: calo(c tapicerowana w kolorze jasnym, oparcie odchylane w
dowolnym kierunku.

JeSlijest to krzeslo konferencyjne, proszq o sprecyzowanie co rozumiecie Paristwo pod opisem: "oparcie
odchylane w dowolnym kierunku" jest to nie zrozumiate okre5lenie dla wykonawcy.

Odpowiedi Ad.1
Zamawiajqcy uiyl sformulowania "oparcie odchylane w dowolnym kierunku", gdyi wielu producent6w na
rynku polskim oferujqcych sprzedai foteli uiywa tego zapisu w opisie zam6wienia.

Pytanie nr 2
Dotyczypunktu4i5:
4. Sofa do sekretariatu: sofa modulowa na n6ikach: - szt.l,
wymiary:gl. 800mm, dl. 1200 mm, wys.800 mm, w calo6citapicerowana- tkanina tol% poliester,
ScieralnoSi 45000 cykli, cig2ar 25Og/m2, kolor: z6lty
5. Podlokietnik modulowv: szt,L wymiary: szer. 200 mm, szer.800 mm, wys. 530 mm, wykoficzenie: w
cato6citapicerowana- tkanina 1.00% poliester, Scieralnoii 45000 cykli, ciq2ar 2509/m2, kolorystyka: 26lty

Opis sofy i podtokietnika jest mato precyzyjny, proszq o sprecyzowanie modelu i doktadniejszy opis oraz o
zdjqcie poglqdowe jaki model macie Paristwo na my(li.

Odpowiedi Ad.2
Zamawiajqcy w opisie podal wystarczajqce parametry pozwalajece na zaoferowanie produktu
odpowiadajqcego przedmiotowi zam6wienia.
Zamieszcza siq poglqdowe zdjqcie sofy w celu ulatwienia Wykonawcy doboru modelu.
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Pytanie nr 3
Dotyczy biurek : punkt 24,25,26,27,28,29
W opisie biurek jest napisane :

Blat i podpora blatu wykonana z ptyty o gruboSci min.28. Pozostale elementy wykonane z ptyty laminowanej
o gruboSci L8 mm w kolorze Antracyt iDrewno Lipowe wedlug wskazarl zamawiajqcego.

.Jaki kolor ma miei blat biurka ?

Czy dopuszczacie Paristwo grubo6i blat6w 25 mm ? poniewa2 taka grubo:ic wystqpuje u producenta.

Odpowiedi Ad.3
Blaty biurka i czola szuflad w kolorze Drewno lipowe, reszta korpusu i podpora blatu w kolorze Antracyt.
Blat obustronnie w kolorze Drewno lipowe. Zamawiajqcy dopuszcza zmianq grubo6ci blat6w biurek. Tym
samym grubo6d blatu moie siq ksztaltowad w przedziale minimum 18 mm i maksymalnie 25 mm.
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