Jabłoma 25.08.2015r.

Dostawa arĘkułów piśmiennicrych i biurowych w 2O75 n do Urzędu
Gminy Jabłonna, Gminnego OśrodkaPomocy §połeenej oraz Gimnazium,

Szkół Podstawowych i Przedszkoli,

W nawiązaniu do pytań przeslanych drogą mailową udzielamy wyjasnień:
Ad.

1-

doĘczy - poz. 115 - wkłady do tuszu.

Najczęściej uż7wane wkłady to 4911 , 4913, 4912 i 5460
Podana ilośćszacunkowa do oceny oferty to 130 sż. na rok i należy przyjąó, że:
- 45 szt. to wkład 491 1;
- 45 sń. to wŁJad 49Iż;
- 30 sź. to wkład 4913;
- 10 sź. to wkład 5460.

Ad. 2 - dotycry poz.I22 - ramiona tnące nożyczek - długośóod śrubkimocującej - 15
cm, 10 cm i 6 cm.

Podana ilośó szacuŃowa do oceny oferty
- 22 szt. to noĄczki o ramionach tnących
- 90 sa. to nożyczki o ramionach tnących
- 40 szt. to ttożyczki o ramionach tnących

to 152 sż. na rok i należy ptzyjąó,
o długości(od śrubki mocującej) o długości(od śrubki mocującej) o długości(od śrubki mocującej) -

że:
15 cm;
10 cm;

6 cm.

Ad.3 - doĘcry poz.I72 i 173 brystol biaĘ i kolorowy:
Brystol biały - 707 x l000mm format B-1 grarlatura 220lmż;
Brystol kolorowy 707 x 1000mm format B-1 gramailra2Z)/mŻ;
Brystol biĄ - 500 x 707mm format B-2 gramatva2}l grern/mż;

Brystol kolorowy 500 x 707mm format B-2 granaturażZD grarilm2
Brystol biĄ 594 x 841mm format A-1 gramatura I70 głam /m2
Brystol kolorowy 594 x 841mm format A-1 gramatura I70 gramlm2
Podana ilośćszacunkowa do oceny oferty to 180 szt. na rok (150+30) i naleĘ przyjąó, że 30
sź. to brystol bińy - 707 x 1000mm format B-1 gramatura 220lmż,30 szt, to brystol
kolorowy- 707 x 1000mmB-1 gratrlatura220lm2, 30 sź. to brystol biĄ-500x7O7mm
format B-2 gramataruZZ0 gram/m2,30 sź. to brystol kolorowy 500 x 707mm format B-2
grunailra 220 gram./m,30 szt. to brystol biały 594 x 841mm format A-1 gramatura 170
gram/m2,30 szt. to brystol kolorowy 594 x 841mm format A-1 gramatura I70 grarnlm2.

Ad. 4 - dotyczy poz. |84 - folia do laminowania.
Najczęściej uźywana A-3, A-4, A-5

W ilościszacunkowej do oceny oferĘ wkradł się błąd ponieważ powinna być ilość3 szt. i
taka też ilośćzostanie przyjęta do oceny. Po jednej sztuce dla kżdego z 3 wymienionych
formatów.
W kżdym formacie 100 mikronów.

dotycry poz.2l0 - kalkulatory.
Kalkulator powinien posiadać 12 pozycji, fuŃcję cofania. Czytelny wyświetlacz.

Ad.

5-

Wymiary szacunkowe kalkulatora 15 x 23 cm.
Podana ilośćszacunkowa do oceny oferty to 4 sż. na rok.
Ad. 6 - doĘczy poz.21l - tablice korkowe.
Naj częściej uźyvane to :
40 x 60 cm; 60x90; 90x120, 100x150
Podana ilośćszacuŃowa do oceny oferty to 4 sztuki na rok.
Po jednej krrżdego rodzaju.

Uwaga - wyżej podana numeracja dla liczby porządkowej odnosi się do
pierwszej wersji tabeli.

W

związku

z

pytaniami zamieszczamy wersję edytowalną tabeli z

naniesionym roz§zerzeniem w ww. pozycjach.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tabelą i

o jej wypełnienie.

