Oddział Terenowy w Koszalinie

KOS.WOP.SZP.262.12.2019.AS.1

Koszalin, 2019-04-29

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na

zadanie

oznaczone

nr KOS.WOP.SZP.260.16.2019 na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek,
faksów do OT w Koszalinie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą” udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje SIWZ dotyczącą ww. postępowania:
Pytanie 1.
Zamawiający w formularzu cenowym (załącznik nr 2)
·

w pozycji 3 wymaga komplet tuszy do drukarki Brother DCP 5490CN w ilości 5

·

w pozycji 4 wymaga komplet tuszy do drukarki BROTHER DCP-585CW w ilości 8

·

w pozycji 8 wymaga komplet tuszy do drukarki Brother MFC 6910DW w ilości 4

·

w pozycji 19 wymaga komplet tonerów do drukarki HP LaserJet Pro MFP M477fdw w ilości 20

·

w pozycji 20 wymaga komplet tuszy do drukarki HP OfficeJet H470 w ilości 6

·

w pozycji 21 wymaga komplet tuszy do drukarki HP OficeJet 6100 kpl 4x4 w ilości 4

·

w pozycji 22A wymaga komplet tonerów do drukarki HP PRO 300 M351a 4x4 w ilości 3

·

w pozycji 25 wymaga komplet tonerów do drukarki RICOH SP C250 SF w ilości w ilości 7

·

w pozycji 28 wymaga komplet tonerów do drukarki Kyocera Ecosys M6035 CIDN w ilości 3
Proszę o wyjaśnienie, czy w kolumnie "cena jednostkowa brutto" należy podać cenę za cały komplet (4

kolory: black, cyan, magenta, yellow) czy za pojedynczą sztukę danego koloru (black lub cyan lub magenta lub
yellow)
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Odpowiedź: W kolumnie ,,cena jednostkowa brutto’’ załącznika nr 2 do SIWZ-formularz ofertowo-cenowy
należy podać cenę za cały komplet.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w
przygotowywanych ofertach.
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