
           SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 04.02.2014

ZAPYTANIE   OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
Adres Zamawiającego: ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-197-07-14
REGON: 260574828
Tel:. 413705150, Fax: 413705151,     
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500.

Dotyczy:
        Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro (Zarządzenie nr 67/2007 
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój  z dnia 07.10.2008r. z póź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą:   

„Sukcesywna dostawa środków czystościowych
oraz produktów gotowych

związanych z utrzymaniem czystości

PYTANIA - ODPOWEDZI  
Na podstawie art 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 204 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113, 
poz. 759 ze zm.) Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu 
pytań.

Pytanie 1:    Czy w Formularzu Ofertowym w pozycji 3 nie powinno być zapisane „Ręczniki papierowe 4000-ZZ?
Odpowiedź: Tak w Formularzu Ofertowym w pozycji 3 powinno być zapisane „Ręczniki papierowe 4000-ZZ. 

Pytanie 2:   Co należy rozumieć pod nazwą zapisaną w Formularzu Ofertowym w pozycji  6 „Płyn do czyszczenia 
i dezynfekcji szafek ubra. (poj. 5 l)?
Odpowiedź:  Jest  to  środek  posiadający  działanie  bakteriobójcze,  prątkobójcze  i  grzybobójcze,  
przeznaczony  do  dezynfekcji  powierzchni  w  placówkach  służby  zdrowia,  w  obiektach  użyteczności  
publicznej oraz w przemyśle spożywczym.

Pytanie 3:  Co należy rozumieć pod nazwą zapisaną w Formularzu Ofertowym w pozycji 15 „Płyn do  mycia linii 
brzegowej (poj. 10 l)? 
Odpowiedź:   Jest  to  środek  przeznaczony  do  czyszczenia  krawędzi  basenu,  długo  przylegający  do  
czyszczonej powierzchni, który po zastosowaniu  usuwa osady wapienne  i inne zabrudzenia na linii wody  
i rynny przelewowej.

Pytanie 4:  Czy zamawiający wymaga, żeby preparat z poz 15. był w żelu,czy w płynie? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość preparat z poz 15 zarówno w żelu, jak i w płynie.

Pytanie  5:Czy  zamawiający  dopuści  preparat  z  poz  15  w  op.  5  litrów(zamiast  10  litrów)  z  odpowiednim 
przelicznikiem? 
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuści  preparat  z  poz  15  w op.  5  litrów(zamiast  10  litrów)  z  odpowiednim  
przelicznikiem.  

                                                                                                                          Dyrektor BOSIR
                                                                                                                           Marian Ragan
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