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Warszawa, dnia 16 lutego 2021 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 zapytaniu DZP.262.9.2021 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych na potrzeby spotkań w 

FRSE, numer zapytania: DZP.262.9.2021. 

   

     

Zamawiający informuje, że w zapytaniu wpłynęły pytania a Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi. 

 

 

Pytanie 1 

1. Dotyczy poz. 9 - Kapsułki  do ekspresu Krups Nesspreso „Essenza Mini” Master Origin, zestaw 50 kaw. 

Proszę o potwierdzenie czy do w/w ekspresu pasują kapsułki Nespresso. Czy Zamawiający zgodzi się na 

dostawy kapsułek Nespresso? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza kapsułek Nespresso. 

 

Pytanie 2 

2. Dotyczy poz. 11 - Herbata czarna classic TETLEY w torebkach, pakowana po 100 szt. 160 g. 

Producent zmienił gramaturę w/w produktu na 100 torebek po 1,5g, Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy 

Herbaty czarnej Tetley Classic w opakowaniu 150g (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że dopuszcza Herbatę czarną Tetley Classic w opakowaniu 150g i zmienił 

formularz oferty w przedmiotowym zakresie. 
 

Pytanie 3 
3. Dotyczy poz. 38 - Sok pomarańczowy HORTEX 100% soku owocowego, bez konserwantów w kartonie 1 

l z miąższem. 

Hortex wycofał z oferty sok pomarańczowy z miąższem. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy w/w 

produktu innego producenta? 

  

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że zamienia formularz oferty z: 

„Sok pomarańczowy HORTEX 100% soku owocowego, bez konserwantów w kartonie 1 l z miąższem” 

Na:  

„Nektar czarna porzeczka HORTEX, bez konserwantów w kartonie 1 l”  
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Pytanie 4 

4. Dotyczy poz. 66 - Markizy dr Gerard Mafijne Podwójne śmietankowo-cytrynowe 330 g 

Producent zmienił opakowanie w/w produktu na 216g. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy produktu w 

opakowaniu 216g (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający informuje, że dopuszcza Markizy dr Gerard Mafijne Podwójne śmietankowo-cytrynowe w 

opakowaniu 216 g i zmienił formularz oferty w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 5 

5. Dotyczy poz. 83 - Michałki klasyczne WAWEL 300 g. 

Producent zmienił opakowanie w/w produktu na 280g. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy produktu w 

opakowaniu 280g (po odpowiednim przeliczeniu ceny)? 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, że dopuszcza Michałki w opakowaniu 280 g i zmienił formularz oferty w 

przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 6 

6. Dotyczy poz. 86 - Michałki Zamkowe WAWEL 1 kg (cukierki o smaku orzechowym) 

Producent zmienił nazwę w/w produktu na Michałki klasyczne Wawel 1kg. Czy Zamawiający zgodzi się na 

dostawy w/w pod nową nazwą? 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuszcza Michałki Wawel pod nazwą „klasyczne” i zmienił formularz oferty w 

przedmiotowym zakresie. 

 

 
 

  

W związku ze zmianami formularza oferty Zamawiający zmienia termin składania ofert. Aktualny termin 

składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2021 r. o godzinie 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 
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