
 

 

Poznań, dnia 04.10.2021 r. 

 

 

UAP/ZO/8/2021   

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

dotyczące postępowania: 

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości 

 

Pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści wagę ścierki 66g? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Waga, zgodnie z Formularzem cenowym określona została na poziomie min. 84g – Zamawiajacy nie wyraża 

zgody na ścierkę o wadze 66g. 

 

Pozycja 16 

Czy Zamawiający dopuści wymiar szczotki 80/80/370? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymiary szczotki, zgodnie z Formularzem cenowym określone zostały na poziomie min. 37/13/13,5 (cm)  –  

Zamawiajacy nie wyraża zgody na wymiar 80/80/370. 

 

Pozycja 27 

Czy Zamawiający dopuści wymiar dł 320/ szer 230 / wys 80? 



 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymiary szufelki, zgodnie z Formularzem cenowym określone zostały na poziomie min. 23/32/11 (cm) – Za-

mawiajacy nie wyraża zgody na wymiar 320/230/80. 

 

Pozycja 36 

Czy Zamawiający dopuści żel do prania w temperaturze od 30 stopni? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym zakres temperatur wynosi 20C – 60C – w związku z powyższym 

minimalna temperatura prania wynosić musi 20C. 

 

Pozycja 47 

Czy Zamawiający ma na myśli j.m. sztuka czy opakowanie (1 aplikacja czy 10 aplikacji)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w pozycji 47 Formularza cenowego wskazał jednostkę „szt.” mając na myśli 1 szt. zawierającą 

10 aplikacji (zgodnie z opisem 10 dawek w 1 aplikatorze).  

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego: 

 

Punkt 9.8 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości  

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 



 

 

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

Aleje Marcinkowskiego nr 29, 60-967 Poznań 

oraz oznakowane następująco: 

Zapytanie ofertowe 

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i środków czystości 

nie otwierać przed 06.10.2021 r. 

 

Punkt 12.1 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 06.10.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Kanclerza 

budynek A UAP, pokój nr 213 lub też przesłać w wyżej wymienionym terminie na adres Zamawiającego. 

 

Punkt 12.2 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.10.2021 r. o godz. 11.15 w pokoju nr 211, w budynku A UAP. 

 


