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Mielno, dnia 06.02.2018 r. 

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 17/2017 z dnia 29 stycznia 2018 r. 

na: 

Zakup i dostawę nowych mebli i wyposażenia obiektu dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w 

Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji 

Społecznej” nr projektu -  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 

Infrastruktura społeczna 

Poniżej umieszczamy odpowiedzi: 

Pytanie 1: lada barowa (zabudowa) : na projekcie jest widoczna zabudowa nad blatem (rury, 

wieszaki na kieliszki itp), również rura do opierania nóg, nie jest to  uwzględnione w opisie 

zadania, czy wlicza się to w wycenę zadania?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono 

wyżej wymienionych elementów. Zamówienie obejmuje wyłącznie elementy ujęte w formularzu 

cenowym (Zadanie 1 oraz Zadanie 2). 

 

Pytanie 2: Kawiarnia i pijalnia soków: brak w opisie zadania opisu zabudowy pod blatami, czy 

tylko szafki z półkami? czy szafki z szufladami? Na projekcie widoczne są   zlewozmywak 

wbudowany w blat, bateria, nie ma tego w opisie, czy to wchodzi w skład wyceny zadania?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż projekcie przewidziano zabudowę w postaci szafek z 

półkami. W odniesieniu do pozostałych elementów wymienionych w pytaniu, opis przedmiotu 

zamówienia ich nie uwzględnia. Zamówienie obejmuje wyłącznie elementy ujęte w formularzu 

cenowym (Zadanie 1 oraz Zadanie 2).  

 

Pytanie 3: pomieszczenia socjalne:  Na projekcie widoczne są zlewozmywaki wbudowane w 

blaty, baterie, nie ma tego w opisie, czy to wchodzi w skład wyceny zadania?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględniono 

wyżej wymienionych elementów. Zamówienie obejmuje wyłącznie elementy ujęte w formularzu 

cenowym (Zadanie 1 oraz Zadanie 2). 

 

Pytanie 4: zauważyłem, że na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084661 oprócz 

przedłużenia terminu pojawiła się również adnotacja, że przyjmujecie Państwo oferty częściowe. 

Chciałbym dopytać czy mamy to rozumieć jako możliwość przygotowania oferty 

uwzględniającej tylko meble, z pominięciem np. tekstyliów czy urządzeń elektrycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie zostało udzielona w 

dniu 01.02.2018r.  

 

http://www.lzs.ta.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084661
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Pytanie 5: zauważyłem, że na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084661 oprócz 

przedłużenia terminu pojawiła się również adnotacja, że przyjmujecie Państwo oferty częściowe. 

Chciałbym dopytać czy mamy to rozumieć jako możliwość przygotowania oferty 

uwzględniającej tylko meble, z pominięciem np. tekstyliów czy urządzeń elektrycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie zostało udzielona w 

dniu 01.02.2018r.  

 

Uwaga!!! 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania oraz miejsce składania i otwarcia ofert 

pozostaje bez zmian 

 

 

……………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 
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