
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, dnia 7 maja 2020 r.  

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

www.frse.org.pl  

e-mail: dzp@frse.org.pl 

 

         Do wszystkich Wykonawców 

         w postępowaniu ZP-9/FRSE/2020 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów promocyjnych dla programów 

funkcjonujących w ramach FRSE w podziale na części, numer postępowania:ZP-9/FRSE/2020. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

wpłynęły pytania a Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi.  

 

Pytanie 3 

1.11. Maseczka ochronna, Wygodniejszym i bardziej użytecznym rozwiązaniem jest zastosowanie litych gumek o 

dużej elastyczności zamiast wiązanych sznurków. Czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie? 

Wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na czas oczekiwania na odpowiedź i produkcji wzoru. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że nie wydłuża terminu składania ofert oraz nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu 

zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 4 

1.6. Krówki, Czy Zamawiający dopuszcza by na krówce, na potrzeby oceny wzoru, oprócz wymaganych w SIWZ 

logotypów wg załącznika nr 8, umieszczony był też dodatkowo adres www.erasmusplus.org.pl i logo Erasmus+? 

 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający informuje, że dopuszcza, aby dodatkowo na opakowaniu od krówki znalazł się adres strony www i logo 

Erasmus +. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że Logo Erasmus + zamieszczone jest w załączniku nr 7 do SIWZ.  
  
Pytanie 5 

Czy Zamawiający będzie traktował tolerancję/widełki dotyczącą wymiarów/wagi jako bezwzględnie wiążące czy  

ewentualnie można zaoferować produkt większy/cięższy? 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, że będzie oceniać próbki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że określa on dopuszczalną tolerancję dotyczącą wymiarów oraz 

wagi materiałów promocyjnych, których Zamawiający będzie się trzymał dokonując oceny próbek. Zamawiający nie 

zmienia wymogów w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 6 

Czy można dostarczyć próbki z dowolnym nadrukiem wykonanym w takiej samej technice jak wymagane przez 

Zamawiającego? 
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Odpowiedź 6 

Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 5.15.1 SIWZ tylko próbki przedmiotów zamówienia wymienione 

poniżej, na potrzeby złożenia oferty, mogą posiadać znakowanie dowolnym logotypem (tzn. w tych przypadkach nie 

obowiązuje załącznik nr 7 do SIWZ) tj.  I. 14, I.15, III.1, III.2. Co więcej, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 

nr 1, Zamawiający informuje, że na potrzeby próbki, na notesie (poz. 2, część I) mogą pojawić się dodatkowo też inne 

logotypy (np. producenta). Docelowo wymagane będą wyłącznie logotypy Zamawiającego. 

 

Pytanie 7 

Wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert do 20 maja 2020 roku. Przygotowanie takiej ilości próbek i dostarczenie 

ich do  Państwa w terminie kilku dni jest niewykonalne. 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 

 

Pytanie 8 

Proszę o wydłużenie terminu składania ofert w przetargu, podany obecnie czas jest zbyt krótki żeby przygotować 

próbki w tak skomplikowanym przetargu i może rodzić podejrzenie nierównych warunków konkurencji dla 

wszystkich wykonawców. 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 
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