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Projekt lvspółlinansolvany prlez UnĘ Europe.iską łv ramach Europeiskiego Fu:lduszu Spolecznego

Zespół Szhół Zawodowych nr 1

im' Komisji Ećukexii Narxdox,ej
w Białei Podlaskiej

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3ó

Biała Podlaska, 9.12.20 1 3 r'

Nr referencyjny nadany sprawie przez, Zamawiającego : ZSZnr1.27 2.19.l3

Dotyczy:

dostawa fabrycznle nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zawodu technik handlowiec
i technik informatyk w projekcie pt.: ZdobądŹ doświadczenie Zawodowe''
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Zamawtąący informuje w trybie art. 38 ust' 2 ustawy Prawo zamówień publicznychz dnta
29 styczntaL))4r. (Dz"U' z2010r. Nr 113, poz.759 zpoźn. zm.) o wpłynięciu w dniu
28.lI.20I3r. pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytail
i odpowiedzipontŻej:

Pytanie nr 1 Dotyczy
Termin składania ofert:

- w SIWZ czytamy 8.f2.2013
- w ogłoszeniu o zamówieniu 20'12.20\3
Która data jest obowtązląąca?

odpowiedź

Data 20 "12.2013 jest datą obowiązującą

Pytanie nr 2DoĘczy:

częŚci 1 SIWZ
Część 1 drukarka 3D - 1 sztuka,

,, Możl iwo ś ć pracy b ez zewnęttzne go komputera''.
Drukarka nie ma możliwości pracy w ogóle bez zevłnętrznego komputera. Natomiast po
zapisaniu pliku w drukarce jest mozliwe odłączenie komputera. Czy zamawiający dopuszcza
ww. rozwiązanl'e?

odpowiedź

Zamawiający dopuszc za w l w r ozwiązanie.

,,Zdob ądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespoł Szkoł Zawodowych nr l im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Pytanie nr 3 Dotyczy:

części 1 SIWZ
CzęśÓ 1 drukarka3D- 1 sztuka'

,,Gwarancja: Min. 2lata" Czy zamawiający dopuszcza 1 rok gwarancji (edynie taka

gwarancja jest w ofercie producenta) ?

odpowiedź

Gwarancja: Min. 2lata.

(p o dpi ś kier owni ka z amaw i aj qc e g o
lub osoby przez niego upoważnionej)

,rZdobątlź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim


