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Dot. wyjalnienia i modyJikacji teici
bgdqcych nq stanie Kuralorium Oiwiaty

Wykonawcy wszyscy

zqpytqniq ofertowego nq serwis l<serokopiarek
w Katowicqch i jego delegatur.

W wyzej wymienionym postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
w dniu 16.01.2018r. wptyngty pytania. Kuratorium OSwiaty w Katowicach przekazuje

treS6 pytafi wraz z wyjaSnieniem i modyfikacj4.

Pytanie l:
Czy na dzieri ogloszenia postgpowania \rzqdzenia sq w pelni sprawne?

OdpowiedZ I :

Zamawiajqcy informuje ,i2nadzieh ogloszenia postgpowania w sprzgcie zpoz. 35,20,33,
49,11,7 zgloszono potrzebg wymiany toneru, pozostaly sprzgt jest sprawny
i wykorzystywany . Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi przyjazdu i oceny stanu

technicznego sprzgtu po wczeSniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. I Tel. 32 606
3033 l.

Pytanie 2:

Jakie materialy eksploatacyjne sq stosowane obecnie w vrzqdzeniach? ezy stosujq
Pafistwo tonery oryginalne producenta? czy tonery zamienniki ?.

Odpowied2 2:
Zamawiajqcy w urzqdzeniach obecnie stosuje tonery w postaci zamiennik6w.

Pytanie 3:
Jakie planujq Pafistwo Srednie procentowe pokrycie stron?

OdpowiedZ 3:
Zamawiajqcy wyjaSnia, 2e wykorzystuje urzqdzenia do wytwarzania bieZ4cej dokumentacji
w jednostce / pisma, tabele/.

Pytanie 4:
Kiedy koriczy sig gwarancja naurzqdzenia?
OdpowiedZ 4:
Zamawiajqcy wyjaSnia ,i2urz4dzenia w poz, od27 do 5l nie podlegajq juz gwarancji.

Urzqdzenie w poz. 52 i 53 posiada gwarancjg do dnia l5 grudnia 2020r.
W zwiqzku zpowyzszym Zamawiajqcy modyfikuje:
- formularz ofer-towy / punkt 6 I
- zalqcznik Nr I w poz. od 27 do 5l
- zalqcznik Nr I - dodaje sig kolumng ,,rok zakupu" poszczeg6lnych urzqdzeh
- zalqcznik Nr I w poz. 52 zmianie ulega przewidywana roczna iloS6 kserokopii z 7700

szt. na 4000 szt.

- zal1cznik Nr I - dodaje sig kolejny wiersz poz. 53

W zalqczeniu zmodyfikowany formularz ofertowy i zalqcznik Nr I - serwis kserokopiarek

bgdqcych na stanie Kuratorium OSwiaty w Katowicach ijego delegatur.

Zmianie ulega termin skladania ofert. Zamawiajqcy przedluZa termin skladania ofert
do dnia 24 stycznia 2018r.


