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(pieczęć zamawiającego)                                         (miejscowość i data)  

Nr sprawy: ZS.II.251.13.2018 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert z dnia 19.10.2018 r. do postępowania na:  „Wyposażenie 

pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół 

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, w ramach którego realizowane będzie następujące 

zadanie: Zadanie 9: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów 

nowoczesnej edukacji zawodowej – zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: biologicznych, 

geograficznych  i chemicznej w pomoce dydaktyczne w ramach Działania 2; Części 1 – 6; w związku                     

z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy  o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału 

kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie 

nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, w związku ze złożonym pytaniem,  

wyjaśnia  treść ww. zaproszenia do składnia ofert, w zakresie: 

Pytanie 1:  

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert mam pytanie dotyczące cz. 2 poz.6: 

W drugiej kolumnie tabeli jest wskazanych 5 zestawów preparatów,  kolejna określa to jako zestaw, a w ostatniej 

jest ilość sztuk- 5. Czy to oznacza, że razem ma być 25 zestawów preparatów? To są bardzo drogie zestawy  od 

800-1700zł za jeden zestaw 

Poza tym są dostępne wyłącznie na zamówienie i realizacja zamówienia trwa od  miesiąca do 2 lub 3 miesięcy. 

Czy  dopuszczone jest zaproponowanie innych zestawów o zbliżonym składzie? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkich zestawów ma być 5 - każdy zestaw po jednym komplecie.  

1. Zestaw A - 25 preparatów wg listy zamieszczonej w specyfikacji 
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2. Zestaw B - 50 preparatów wg listy  

3. Zestaw C - 50 preparatów wg listy 

4. Zestaw D - 50 preparatów wg listy 

5. Grzyby - 5 preparatów wg listy. 

W zakresie terminu realizacji – Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do składania ofert z dnia 

19.10.2018 r. dot. terminu realizacji. Zamawiający nie dopuszcza  innych zestawów o zbliżonym składzie. 

 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza termin składania ofert do dnia do dnia 30 października 

2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy                       

w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice. 

 

     Dyrektor Zespołu Szkół  

  im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

 

      dr Jolanta Rubiś - Kulczycka  

 

 


