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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy
dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
3 lipca br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie : Dotyczy poz. 21 – Europa porty i lotniska. Mapa ścienna Europy
W związku z niemożliwością znalezienia produktu spełniającego Państwa parametry, zwracam się z
prośbą o dopuszczenie w postępowaniu w formularzu cenowym - w pozycji 21 Europa porty i lotniska.
Mapa Europy, następującej mapy: Europa 1:4 000 000.
Dwustronna mapa ścienna polityczna i fizyczna. Drewniane półwałki, zawieszka ze sznurkiem, wymiar
165x110.
a) rozmieszczenie rezerwatów biosfery wpisane na światową listę UNESCO,
b) najważniejsze informacje fizycznogeograficzne o naszym kontynencie,
c) na rewersie przedstawiony jest najbardziej aktualny podział fizyczny Europy,
d) układ państw i ich granic oraz główne miasta i regiony pokazane na tle reliefu powierzchni
ziemi.
e) sieć głównych dróg, ważne linie promowe, najważniejsze lotniska i porty morskie.
Zaznaczono także granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym. Z boku mapy umieszczone
jest zestawienie najważniejszych danych o wszystkich państwach europejskich. Znajdziemy tam takie
informacje jak: powierzchnia, ludność, waluta, język oficjalny oraz flaga.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza również w poz. 21 Mapę ścienna Europy o wymiarach
165x110 i skali 1:4000 000, na której zaznaczone są m.in. ważne porty lotnicze i morskie.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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