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WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz środków własnych na
dostawę materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu
Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ministerstwo Sportu i Turystyki, uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww.
postępowania. Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Niestety czas do skompletowania próbek, który
wydawał się wystarczający jest zbyt krótki niektóre pozycje tj. Torba bawełniana czy flaga potrzebują
indywidualnej produkcji 1 sztuki co wymaga czasu. Reszta towarów również dostępna jest ale
np. w magazynach centralnych producentów, a więc potrzeba kilka dni aby sprowadzić je w ilości 1 sztuki.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.
Pytanie nr 2
Zwracam się z prośbą o wycofanie produktu adapter (poz. 19) u jedynego producenta jest on dostępny w ilości
9 sztuk i nie są przewidziane dalsze zamówienia na ten produkt.
Proszę o usunięcie go z OPZ lub dopuszczenie produktu: Uniwersalna ładowarka, adapter podróżny 2.1A, 2
wyjścia USB, wtyczki z USA/Australii, UK, Azji oraz Europy, wymiary 4,5 x 6,1 x 5,6 cm.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pozycji 19., ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania produktu „Uniwersalna ładowarka, adapter podróżny
2.1A, 2 wyjścia USB, wtyczki z USA/Australii, UK, Azji oraz Europy, wymiary 4,5 x 6,1 x 5,6 cm”.
Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w poz. 19 na następujący:
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Opis przedmiotu zamówienia

Zdjęcie poglądowe

Materiał: adapter wykonany z tworzywa
sztucznego
Kolor: adapter w kolorze białym z
czarnymi suwakami
Kolory zadruku: nadruk w jednym
miejscu w dwóch kolorach z przodu o
wymiarach ok. 25 mm x 35 mm
(dopuszczalna tolerancja +/-10%). Na
opakowaniu nadruk w pełnym kolorze
według projektu Zamawiającego
Dodatkowe informacje:
Adapter podróżny do ponad 120
krajów całego świata.
Adapter może być stosowany do
urządzeń z uziemionymi i
nieuziemionymi wtyczkami (2- i 3biegunowe).
Wejście: Standard Euro (Schuko i 2biegunowe Euro).
Wysuwane wtyczki: Włochy /
Szwajcaria, Australia / Chiny, Wielka
Brytania, USA.
Napięcie wejściowe: 100 V – 250 V.
Max. obciążenie: 6.3A.
Moc znamionowa: 100 V – 630 W /
250 V -1575 W.
Wymienny bezpiecznik: T6.3.
Pakowanie: każdy adapter ma być
zapakowany w oddzielne kartonowe
opakowanie typu giftbox
Logowanie: Logowanie na adapterze logo ETS. Na opakowaniu logo ETS,
logo Erasmus+, napis Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Wykonawca załączy do oferty produkt
lub próbkę oferowanego produktu.
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