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WYJASNIENIE Nr3 

dotyczy zaproszenia do zlozenia oferty na realizacjy zadania pn. "Dostawa material6w biurowych 

i papiemiczych dla Urzydu Gminy w Baboszewie i jednostek obslugiwanych - czysc I i/lub dostawa 
material6w eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urzlldzen wielofunkcyjnych dla Urzydu Gminy 
w Baboszewie i jednostek obslugiwanych - CZySC II". 

I. "Proszy okreslic, 0 jakie znaczki pocztowe chodzi - jaki nominal, ew. na jakll przesylky - pytajll 
Panstwo w zapytaniu - SP Polesie, SP Baboszewo. Zakladam, ze chodzi Panstwu 0 znaczek na 
najtanszy li st nierejestrowany, obecnie 0 wartosci 3,30 zl. Ale sll w obiegu, szczeg61nie po 
wprowadzonej przez Poczty Polskll podwyzce cen, znaczki 0 wartosci np 10 groszy. I w takiej 
niedookreslonej sytuacji - znaczek za 10 groszy takZe bydzie spelnial wymogi Panstwa 

zapytania". 

Odpowiedz: 
Zamawiajllcy wymaga dostarczenia najtanszych znaczk6w pocztowych na list nierejestrowany 
w wysokosci 3,30 z!. Odpowiedz dotyczy Szkoly Podstawowej w Polesiu oraz Szkoly Podstawowej 

w Baboszewie. 

2. "Gminna Biblioteka Publiczna poz 10 - teczka - pytajll Panstwo 0 I sztuky czy opakowanie, 
ajesli 0 opakowanie, to ile rna zawierac sztuk?" 

Odpowiedz: 
Zamawiajllcy wymaga dostarczenia 1 opakowania teczek, w kt6rym znajduje siy 10 sztuk. 

3. "GOPS - poz 43 - druk spis spraw a4 - brakjest okreSlonej ilosci". 

Odpowiedi: 
Zamawiajllcy w poz. 43, ko!. D wprowadza zapis ,,300". Zamawiajllcy wymaga dostarczenia 300 sztuk 

arkuszy w/w druku. 

4. "SP Polesie - zakreSlacze - poz 44, 45, 46 - pytajll panstwo 0 2 sztuki czy 0 2 opakowania , 

a jeSli 0 opakowania, to ile majll zawierac sztuk". 



Odpowiedz: 
Zamawiajqcy wymaga dostarczenia 2 opakowan po 5 zakreslaczy w kaZdym. Dotyczy to poz. 44,45 
i 46. 

5. Uprzejmie proszy 0 wyjasnienie dot. poz. 2 w wykazie GOPS (zapytanie ofertowe 
w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego nr ZP.271.2.16.2020). Czy pytajq 

Panstwo 01500 koszulek a4 (czyli IS opakowan po 100 sztuk) czy 1500 opakowan koszulek, 
kazde opakowanie po 100 sztuk. 

Odpowiedz: 
Zamawiajqcy wymaga dostarczenia IS opakowan koszulek w formacie A4, kazde opakowanie po 100 
sztuk koszulek. 
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