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Juchnowiec Górny, dnia 9 stycznia 2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
dotyczy: II przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych
w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środków europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 - 2020

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Zamawiający, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym,
informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytanie 1
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie w sprawie przetargu, proszę o
informację dotyczącą zadania z załącznika 1C “społ-em"
Wyspecyfikowana przez Państwa "kanapa rozkładana" jest niedostępna, lub
na zamówienie z 2 miesięcznym terminem oczekiwania.
W związku z tym, jako zamiennik, proponuję mini sofę z linku poniżej:
https://allegro.pl/oferta/mini-sofa-kanapa-lozko-pufa-fimex-materacfotelik-6660415707?reco_id=0dbed77d-1346-11e9-9947-ecf4bbe93340
Klocki Koggi są niedostępne na rynku. Jako zmienik proponuję dwa
zestawy Mega klocków polskiego producenta, link poniżej:
https://allegro.pl/mega-klocki-cegly-produkt-polski-marioinexi5887294430.html?
utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1256617&ev_campa
ign=_DCK_pla_dziecko_zabawki&ev_adgr=Klocki&gclid=Cj0KCQiAj
szhBRDgARIsAH8Kgvfn2IGkPm50ASGiSJpcWc9yWoSOxMaEZel9RhnsOAjgqOpH0TaGrUaAo4OEALw_wc
B&gclsrc=aw.ds

Produkt “Ścieżka do balansowania - wąż” jest niedostępny.
Proponuję bardzo podobny produkt z niniejszego linku:
https://empis.pl/rownowaga/3550-rzeka.html?
search_query=sciezka&results=20
Produkt “Siedzisko pufa” w opisanej przez Państwa specyfikacji jest
niedostępny. Proponuje równoważny produkt.
Oto link https://allegro.pl/pufa-gruszka-mix-kolorow-produkt-pli7266329275.html
Mega-gra edukacyjna „Kolory i kształty” wg. producenta występuje
w innym rozmiarze, niż ten w Państwa specyfikacji. Czy
dopuszczacie Państwo grę w rozmiarze 140 x 140 cm (taki, jaki jest
produkowany)?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, że
akceptujemy zaproponowane zamienniki.
Pytanie 2
W części 1A - logopedia jest produkt o nazwie "Cyfrowy korektor
mowy" - ten produkt jest wycofany u producenta i nie ma
możliwości zakupu. Uprzejmie proszę o zaproponowanie innego
produktu.
Odpowiedź:
Cyfrowy korektor mowy jest dostępny:
https://edusklep.pl/edusensus-cyfrowy-korektor-mowy.html?
gclid=EAIaIQobChMIuKC54sPg3wIV0J3Ch3eywCxEAYYASABEgJfgPD_BwE
http://www.blu-vision.pl/produkt/cyfrowy-korektor-mowy-terapiajakania/
https://7zmyslow.com.pl/pl/p/eduSensus-Cyfrowy-Korektor-Mowy/
4802

Pytania od potencjalnych Wykonawców i udzielone odpowiedzi nie
spowodowały modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają
zmianie.
Dyrektor
Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Barbara Klimaszewska

