
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

w Tarnowie
33-100 Tarn6w ul. Szuiskiego 66
tel. (014) 621-56-83. fax (014) 688-91-22

PCPR-Or.271 .L.L.2O2O Tarn6w, 16-04-2020

Dotyczy:

,,Dostawv i montaiu mebli biurowvch do PCpR w Tarnowie

Proszq o ustalenie brakujqcych szczeg6l6w, kt6re nie zostaty podane w zapytaniu:

Pytanie nr 1

- plecy HDF dojemy biole czy w innym kolorze? Zwlaszczo przy regolach otwartych mo to znaczenie.
Odpowiedi Ad.1
Plecy szaf, regal6w HDF bialy.

Pytanie nr 2
- poz.24, 25, 26, 27, 28, 29 - blaty biurek i podpory (nogi) gr.28mm w jakim majq byi kolorze? Czy btaty od
dolu mogq byc ewentuolnie podbijone plytq w innym kolorze?
Odpowiedi Ad.2
Blaty biurka i czola szuflad w kolorze Drewno lipowe, reszta korpusu i podpora blatu w kolorze Antracyt.
Blat obustronnie w kolorze Drewno lipowe.

Pytanie nr 3
- poz.j6, 37, 38 - iok mo wyglqdai stelai i joka wysokoic stolika? jaki kolor btotu? - od tego jest uzoleiniono
ceno

Odpowiedi Ad.3
Dla pozycji 35,37 - Stelai stolika typu Tiramisu Nowy Styl w kolorze szarym o wys. 720mm do74O mm, blat
w kolorze Drewno Lipowe.
Dla pozycji 38 - Stelai stolika typu Tiramisu Nowy Styl w kolorze szarym o wys. 720 mm do 740 mm, blat w
kolorze szarym ( blat kuchenny).

Pytanie nr 4
- poz.j9 - w jakim kolorze lowki - antracyt jok wieszoki?
Odpowiedi Ad.4
tawki i wieszaki w kolorze Antracyt.

Pytanie nr 5

poz,40 - stolik - jak mo wyglqdac steloi oraz jako wysokoic stolika?
Odpowiedi Ad.5
Stolik do gabinetu Dyrektora wg rys.1: stelai metalowy wykonany z

profilu 60mm x 20mm, wys. stelaia 700 mm

Rysunek 1

Pytanie nr 6
- poz.42 ' st6l konferencyjny - nie zgodzojq siq wymiary podono szer.j60mm to chybo pomylka - powinno byi
i600mm?
Odpowiedi Ad.6
Tak, jest to pomylka, st6l konferencyjny ma mied szer. 3G00 mm a nie 360mm.
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