
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21 

38- 500 Sanok 

Sanok, 2016-11-10 

DO. 221-  /16                                                                                

Do oferentów 

 

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

odpowiada na pytania do zapytania ofertowego na dostawę następujących 

modeli anatomicznych dla Instytutu Medycznego. 

 
 

Pytania: 

 

1) czy można składać oferty tylko na zadanie nr 1? 

2) Dwa modele mogą zostać dostarczone w połowie stycznia ( produkt 2 oraz 4 zz zadania nr 1), czy 

taka opcja wyklucza mnie z przetargu? Oczywiście wiązałoby się to z wydłużeniem terminu płatności 

do końca stycznia czy połowy lutego. 

3) FANTOM Susie /Simon ze Stomią W44077 - pierwszy produkt z formularza nr 1. Opis faktycznie 

dotyczy Susie /Simon ze Stomią, natomiast nr W44077 to fantom Geriatryczny Geri. Jak rozumiem, 

trzymać się przy wycenie mam opisu? 

 

Odpowiedzi: 

 

Ad 1) Oczywiście, że tak w formularzu ofertowym zostanie wprowadzony jednoznaczny zapis. 

Ad 2) Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy oraz zmienił kryteria oceny ofert dodając 

termin dostawy i okres gwarancji. 

Ad 3) Tak należy trzymać się opisu symbol został podany błędnie.  

 

 

Pytanie: 

 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 5 tygodni? Nie jesteśmy 

bezpośrednim producentem modeli stąd czas realizacji z przyczyn od nas nie zależnych może się 

wydłużyć? 

 

Odpowiedź: 

 

Ad 2) Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy oraz zmienił kryteria oceny ofert dodając 

termin dostawy i okres gwarancji. 

 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie 

wybrane części przedmiotu zamówienia (zadanie I - II), jednak 

Dostawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje w danej części 

(zadaniu). 



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na 

każdą część przedmiotu zamówienia osobno - najkorzystniejsza oferta 

spośród złożonych na daną część zamówienia - oceniona na podstawie 

kryterium oceny ofert. 

3. W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający 

unieważni postępowanie tylko w danej części. 

 

Kryteria oceny ofert: 

1. Cena 90 % , 

2. Termin dostawy 5 %, 

3. Gwarancja 5 %  

 

Oferenci zobligowani są do złożenia oferty zgodnej z powyższą 

odpowiedziami. Nie złożenie oferty zgodnej z w/w odpowiedziami może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami przedłuża się termin składania 

ofert do dnia 16 listopada 2016 roku do godziny 1300 oraz przesyła się 

poprawiony formularz ofertowy.  

        

Z poważaniem  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


