W pkt. 9.3.1.SIWZ, Zamawiający wymaga kart materiału potwierdzające wymagane parametry
zaoferowanego asortymentu dla pakietu 3. Czy raporty z testów/deklaracje mogą być wystawione
przez producenta?
Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów piśmienno biurowych i tonerów” - Znak: SZP.215 - 5/17

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
Pyt. 1 dot. załącznik nr 2 – PAKIET 2 - PŁYTY CD-R i DVD-R – dot. pozycji 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści płyty Verbatim zgodne z opisem Zamawiającego w opakowaniach po 50
sztuk?
Pozwoli to Zamawiającemu na zmniejszenie kosztów zakupu płyt, ponieważ płyty pakowane po 50
sztuk są tańsze od płyt pakowanych po 25 sztuk.
Pyt. 2 dot. załącznik nr 2
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji nr 100 oraz 101 tj.
100
TUSZ RIMAGE RB1 CZARNY
RB1
12
101
TUSZ RIMAGE RC1 KOLOR
RC1
6
i dodanie ich do Pakietu nr 2 w następujący sposób:

Lp

SYMBOL Szt.

Nazwa asortymentu

1. Płyta

CD R

700 b
biały
p d łade
atra e t weg !

VERBATI
d
adru u

Gatunek I,
Wykonane w technologii – DataLifePlus,
Opakowanie - CAKE 25 szt.
Rodzaj zapisu – jednokrotny
Brendowane
Płyty muszą być idealnie proste

40.000

2. Płyta DVD R 4700 b VERBATI
biały
p d łade d adru u atra e t weg !
Gatunek I
Wykonane w technologii – DataLifePlus
Opakowanie – CAKE od 25 szt
Rodzaj zapisu – jednokrotny
brendowane
Płyty muszą być idealnie proste

3.
4.

TUSZ RIMAGE RB1 CZARNY
TUSZ RIMAGE RC1 KOLOR

5.000

RB1
RC1

12
6

Jeżeli Zamawiający będzie zamawiać płyty z przeznaczeniem dla duplikatora Rimage, to taka
pakietyzacja asortymentu będzie odpowiedniejsza. Ułatwi to Wykonawcom specjalizującym się w
dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do tych konkretnych urządzeń, złożenie ważnej oraz
korzystniejszej cenowo oferty niż oferty firm, które będę pozyskiwać oferty na cały zakres
Zamówienia.
Ewentualnie prosimy o wydzielenie tuszów Rimage do osobnego, nowego pakietu.

