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                  Data sporządzenia: 15.04.2020r. 

 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
w ramach postępowania nr 4.POPW.2020 na zakup gadżetów promocyjnych  

w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19  „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud 
Henryk Pruszyński na rynek rumuński” realizowanego  w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP                                                             

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.  

 

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania i przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1. 

Czy może być ołówek drewniany 24cm, przekrój prostokątny, grafit HB, kolor pomarańczowy, zamiast 
trójkątnego? 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Informujemy, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie „Opis przedmiotu 
zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych”. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości składania ofert wariantowych. Przedstawiona w zapytaniu specyfikacja ołówków nie jest zgodna z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie 2 „Opisu przedmiotu zamówienia, z podaniem infor-
macji o możliwości składania ofert częściowych”. 

 

Pytanie 2. 

Czy takie ogrodniczki spełnią Państwa oczekiwania? 
- Spodnie ochronne ogrodniczki.(załącznik - ogrodniczki) 

 80% poliester, 20% bawełna 
 gramatura 260 g/m² 
 gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie 
 możliwość regulacji długości za pomocą szelek 
 liczne kieszenie m.in. dwie na klatce piersiowej zapinane na rzep, dwie po bokach, z tyłu dwie 

zapinane na rzep, na nogawce na narzędzia oraz kieszeń boczna zapinana na rzep 
 na kolanach kieszenie na wkładki nakolannikowe 
 końcówka do przypięcia kluczy 

- Spodnie ochronne ogrodniczki FORMEN.(załącznik - ogrodniczki1) 

 65% poliester, 35% bawełna 
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 gramatura 270 g/m² 
 dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne podwójne 
 jedna kieszeń na nogawce na rzepy z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria, jedna boczna podłużna 

oraz jedna na klatce piersiowej z kieszonkami na telefon oraz przybory 
 duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność spodni 
 końcówka do przypięcia kluczy 
 pętelki umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów 
 możliwość regulacji w pasie oraz długości za pomocą szelek 
 guma w tylnej partii zwiększająca swobodę ruchów 
 na kolanach kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE 
 na kieszeniach, kolanach oraz na dole nogawek dodatkowe wzmocnienie co zwiększa wytrzymałość 

spodni na przetarcia 
 staranne wykonanie oraz zwiększona wytrzymałość zapewniają wysoki komfort użytkowania 
 testowane na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® 

Standard 100 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Informujemy, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie „Opis przedmiotu 
zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych”.  Zamawiający nie przewiduje 
możliwości składania ofert wariantowych. Przedstawiona w zapytaniu specyfikacja spodni ogrodniczek nie 
jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie 3 „Opisu przedmiotu zamówienia, z po-
daniem informacji o możliwości składania ofert częściowych”. 

 

Pytanie 3.  

Czy bluzka z długim rękawem, może być taka jak w załączniku? 

YOKO 
Hi Vis Long Sleeve T-Shirt 
Nr art.: YK420 
Zgodny z normą EN ISO20471:2013 klasa 3 i kolor pomarańczowy jest również 
zgodny z normą RIS-3279-TOM 
Dwie odblaskowe taśmy o szerokości 5cm wokół korpusu i po jednej na każdym 
ramieniu 
Miękka poliestrowa tkanina 
Prążkowane ściągacze oraz kołnierzyk 
Pakowane oddzielnie 
Informacje 
Strona katalogu CorporateWear 325 
Certyfikaty ISO20471 
Gramatura w g/m² 200 g/m² 
Skład 100% poliester 
Woreczek foliowy Nie 
T-shirty okrągły dekolt 
długi rękaw 
Kolorystyka jednokolorowa 
odblaskowa 
Dekolt dekolt okrągły 
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Rękaw długi 
gumka / ściągacz / lamówka 
Przeznaczenie odzież robocza 
Rozmiary S, M, L, XL, XXL, 3XL 
Producent 
Kraj pochodzenia Chiny 
Numer partii 61103099 
Numer katalogowy producenta HVJ420 
 
 
Odpowiedź na pytanie 3. 

Informujemy, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie „Opis przedmiotu 
zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych”. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości składania ofert wariantowych. Przedstawiona w zapytaniu specyfikacja bluzki z długim rękawem 
nie jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w punkcie 5 „Opisu przedmiotu zamówienia, z 
podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych”. 

 
 
Pytanie 4.  

Czy flaga/winder ma być wyceniona z podstawą (np. podstawa ciężka z rotatorem stalowym 12kg)? 

 

Odpowiedź na pytanie 4. 

Informujemy, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie „Opis przedmiotu 
zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych”. Zgodnie z tym opisem, w 
przypadku flagi/windera nie jest wymagana wycena podstawy, a przedmiotem zamówienia jest sama fla-
ga/winder. 

 

Pytanie 5.  

Czy w razie, gdy Państwo nie wyrazicie zgody na inne warianty, można złożyć ofertę częściową? 

Odpowiedź na pytanie 5. 

Informujemy, iż w punkcie “ Opis przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania 
ofert częściowych” Zapytania ofertowego zostało wskazane, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości 
składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia oraz ofert wariantowych.  

 

 

 
 


