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Pruszków, 24. 05. 2017 

 

Konmex Sp z o.o.  

ul. Dobra 8/3;  

05-804 Pruszków 

 

dotyczy: zapytania ofertowego nr 7/2017 (Oferent 1) 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2017, wysłane pocztą elektroniczną na adres 

s.lewicki@konmex.com (o 16:10) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego, informuje iż: 

Ad 1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w ofercie wspólnej ceny dla wszystkich przedmiotów 

zamówienia, zamiast każdego z osobna? Swoją prośbę motywujemy tym, że Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych.”  

Dopuszcza się takie rozwiązanie. Podanie ceny jako całości nie zmienia kryteriów oceny Ofert przez 

Zamawiającego (dla przypomnienia: cena netto za cały pakiet - 80% wagi, gwarancja na całość 

przedmiotu zamówienia – 20%). Zamawiający będzie równoważnie traktował oferty które podają cenę 

netto na cały pakiet lub ceny neto na poszczególne części zamówienia.  

Ad 2. „Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej i sprawdzenia dróg wprowadzania 

urządzeń przed terminem składania ofert?” 

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Maksymalne wymiary urządzeń, które mają 

być transportowane między pokojami zwierzętarni zostały określone w zapytaniu ofertowym.  

Ad 3. „dot. 7. Zestaw do anestezji – „system zaopatrzony w filtr lub filtry węglowe” Czy Zamawiający 

ma na myśli konkretną ilość filtrów? Standardowo do urządzeń dostarczamy 8 filtrów węglowych (2 

podstawowe i 6 zapasowych). Czy taka ilość spełni oczekiwania Zamawiającego?” 

Liczba filtrów dostarczona wraz z urządzeniem powinna umożliwiać uruchomienie urządzenia w celu 

sprawdzenia poprawności jego działania. Zamawiający nie ma możliwości określenia liczby 

dodatkowych części zużywalnych/podzespołów, które mają być dostarczone wraz z urządzeniem.  

4. „dot. 8. Zestaw do eutanazji – „system musi posiadać absorbent dwutlenku węgla, np. wapno 

sodowane” Czy jeden, 5-litrowy karnister wapna sodowanego, który zostanie dostarczony wraz z 

urządzeniem spełni oczekiwania Zamawiającego?” 

Objętość absorbenta dostarczona wraz z urządzeniem powinna umożliwiać uruchomienie urządzenia 

w celu sprawdzenia poprawności jego działania. Zamawiający nie ma możliwości określenia minimalnej 

objętości/liczby dodatkowych części zużywalnych/odczynników, które mają być dostarczone wraz z 

urządzeniem. 
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