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Biała Podlaska, 28. 1L20L3 r,

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZSZnr1.272.17 .13

Dotyczy:

dostawa fabtycznte nowego Sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zawodu tęchnik Zywienia
i usług gastronomiaznych w projekcie pt.: ZdobądŹ doświadczenię Zawodowe''
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Zamawl'Ąący informuje w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnta
29 sĘcznia2004t. (Dz.U. z20lh. Nr 113' poz. ]59 zpoźn. Zm') o wpłynięciu w dniu
28.1'I'20I3r' pytan do specyfikacji istotnych walunków zamówienia. TreŚć pytan
i odpowiedzi pontzej:

Pytanie nr 1 Dotyczy części 41 SIWZ
CzęśÓ 41 ubrania dla kelnerów 30 kpl.
Jaka jest ilości odzieŻy dla dziewcząt i chłopców ?
odpowiedź
Ilość odzieży dla dziewczątL} sztuk,
I1oŚó odzieży d|a chłopców 10 sztuk.

*,ląłkoł
(podpis kierownika

lub osoby przez niego

,rZdob ąrJź d oświad czenie zawodowe''
Lider projektu: Zespoł Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskirn
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Nr referencyj ny nadany sprawie przez Zamawiające go : ZSZnr1.27 2.17 .13

Dotyczy:

dostawa fabtycznte nowęgo SpIZętu i pomocy dydaktycznych do Zawodu tęchnik Zywięnia
i usług gasfuonomicznyah w projekcie pt.: Zdobądź doświadczenie Zawodowe''
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Zamawtający informuje w trybie aft. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnta
29 stycznta}}}4t. (Dz. U. z20|0r. Nr 113, poz.759 zpoźn. Zm.) o wpłynięciu w dniu
28.II.20I3t. pytan do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pfian
i odpowiedzipontŻej:

Pytanie nr 1 DoĘczy części 41 SIWZ
Część 41 ubrania dla kęlnerów 30 kpl.
Jaka jest ilości odzieŻy dla dziewcząt i chłopców ?
odpowiedź
Ilość odzieŻy dIa dziewcząt2} sztuk,
Ilość odzieży dla chłopców 10 sztuk.
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,rZdobądź 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


