
   

 

Szczecin, dnia 19.08.2022 r.  
 
 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy zapytania ofertowego.: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO 
DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM 
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE 
Znak sprawy: 8/ZO/2022/TD 
 

PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 
ofertowego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które 
wpłynęły  do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1: 

W arkuszu ofertowym w poz. 33 (pas transferu) i 34 (bęben) nie pokrył mi się symbol materiału 
z oznaczeniem maszyny. 

W związku z czym proszę o informację, czy podczas przygotowywania oferty mam kierować 
się symbolem materiału, czy oznaczeniem maszyny. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

W związku z pytaniem Wykonawcy Zamawiający na podstawie zapisów w Rozdziale I ust. 4 
pkt. 8  Zapytania ofertowego dokonuje modyfikacji Formularza ofertowego w zakresie pozycji:  

Jest: 

Pas transferu OKI MC 573/563 
nazwa producenta:……………… 
kod (symbol):……………………… 

44472202 60 000  1  

Bęben światłoczuły OKI MC 573/563 
nazwa producenta:……………… 
kod (symbol):……………………… 

44574302 25 000  1  

Powinno być: 

Pas transferu OKI MC 573/563 
nazwa producenta:……………… 
kod (symbol):……………………… 

46394902 60 000  1  

Bęben światłoczuły OKI MC 573/563 
nazwa producenta:……………… 
kod (symbol):……………………… 

46484108 25 000  1  



   

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przekazuje zamienny Formularz ofertowy. 

Pytanie nr 2: 

Ponadto w poz. 13 podany tusz HP 339 jest niedostępny i wycofany z oferty HP. Ponieważ 
nie podali Państwo w tej pozycji oznaczenia maszyny nie wiemy czy pasuje inny model tuszu. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający na podstawie zapisów w Rozdziale I ust. 4 pkt. 8  Zapytania ofertowego  dokonuje 
modyfikacji pozycji 13 formularza ofertowego tj.:  Tusz 339 czarny 21ml (tylko oryginał), 
symbol producenta C8767EE poprzez  usunięcie niniejszej pozycji. Zamawiający rezygnuje                       
z niniejszej pozycji. 

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przekazuje zamienny Formularz ofertowy. 

 
Ponadto Zamawiający - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie na 
podstawie zapisów w Rozdziale I ust. 4 pkt. 8 Zapytania ofertowego, dokonuje zmiany treści 
Zapytania ofertowego w poniższym zakresie: 
 
Istniejący zapis: 
Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2022r. roku, o godz. 10.00. 
 
Zastępuje się następującym: 
Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2022r. roku, o godz. 10:00. 
 
 
 
Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian. 
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