Lublin, dnia 17.01.2018 r.
Nr referencyjny: ZO/MK/2/2017/POPW
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu–
dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali
bankietowej celem utworzenia „Przystanku Kresy”
A. Na podstawie rozdziału 18, pkt. 18.3 zapytania ofertowego, Zamawiający – Marcin
Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KRUPA, Wietlin
Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie przekazuje treść zapytań dotyczących
niniejszego zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
15.01.2018 r. i 16.01.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1:
Poz. 1- meble i dekoracje hala wielofunkcyjna. Z jakich materiałów składa się dekoracja
na pokrowiec przedstawiona w załączniku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pokrowce na krzesła - poliester , dekoracja tkanina zgodnie z załącznikiem graficznym.
blackout druk na zamówienie w/g powierzonego wzoru bądź tkanina glamour.
Pytanie 2:
Poz. 3 i 4-meble i dekoracje hala wielofunkcyjna. Z jakiego materiału mają być
wykonane stoły konferencyjno-bankietowe?
Odpowiedź Zamawiającego:
Stół prostokątny konferencyjno-bankietowy stelaż składany (rama stelaża 137x65)
blat wymiar 180x90cm, gr. blatu nie mniej niż 18 mm, dwustronna płyta laminowana,
krawędź blatu technologia bezklejowa,
obrus: poliester 100% plamoodporny190g/m2biały/kolor,
skirting: tkanina na falbanę powinna być niezbyt gruba, łatwo się układająca,
lejąca,100% poliester/170g/m2 biały
do podświetlenia - woal biały, jako dekoracja tkanina z nadrukiem zgodnie z
załącznikiem graficznym.
Pytanie 3:
Poz. 8- meble i dekoracje hala wielofunkcyjna. Czy zamawiający dopuści równoważny
model kredensu, z zachowaniem podanych parametrów w specyfikacji oraz w
załączniku, gdyż modele ze zdjęć poglądowych są niedostępne?
Zdjęcie poglądowe:
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza równoważny model kredensu, w załączniku graficznym
wskazano jedynie typ ma być to mebel rustykalny, przecierany, bielony zgodnie ze
sztuką konserwacji .
Kredens ma być utrzymany w konwencji Vintage polegającej na :
- stylizacji nowych rzeczy na wzór poprzednich epok,
- wprowadzaniu starych, stylowych mebli w nowoczesnych wnętrz
Zaproponowany przez Państwa kredens jest meblem katalogowym, przy realizacji
zadania Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozwiązania indywidualnego, zgodnie z
przytoczonymi powyżej wyjaśnieniami.
Pytanie 4:
Poz. 15- meble i dekoracje hala wielofunkcyjna. Parawany wyspecyfikowane przez
zamawiającego - ręcznie malowane elementy inspirowane barokowym puttem- nie
występują. Czy zamawiający dopuści parawany wykonane grafiką komputerową?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie ze specyfikacją oraz zamysłem projektowym hali, wyposażenia i dekoracji,
inwestor oczekuje od wykonawcy rozwiązań indywidualnych. Mając na uwadze
powyższe parawan wraz z dekoracją stanowić ma galerię. Zamawiający oczekuje
dekoracji parawanów wypełnionych płótnem autorskim malarstwem, co ujęto
i zaznaczono w specyfikacji.
Procent wypełnienia płaszczyzn płóciennych elementami malarskimi oznaczono na
załączniku graficznym.
Pytanie 5:
Poz. 7- Wyposażenie zaplecza. Poz.10-Wyposażenie zaplecza kuchni. Umywalki
wyspecyfikowane przez zamawiającego- porcelanowe, nie występują. Czy zamawiający
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dopuści inny materiał, z którego wykonana będzie umywalka? Na przykład z granitu
bądź ceramiki.
Odpowiedź Zamawiającego:
W opisie przedmiotu zamówienia doszło do pomyłki, oczywiście umywalki ceramiczne.
Pytanie 6:
Poz 2,3,4- meble i dekoracje hala wielofunkcyjna. Z jakiego materiału mają być
wykonane obrusy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Obrusy mają być wykonane z poliesteru 100% plamoodpornego 190g/m2 biały/kolor
Pytanie 7:
Poz. 17,18- Rozmiary luster wyspecyfikowane przez zamawiającego nie są
produkowane w ramach, które zostały przedstawione w załączniku. Czy w związku
z tym Zamawiający dopuści inną ramę z przedstawionych poniżej?
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający oczekuje luster w ramach określonych
w załączniku graficznym. Dostarczone przez Wykonawcę lustro ma spełniać
wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Rama do lustra jest elementem
rzemieślniczym wykonanym na indywidualne zamówienie u producenta. Żadna z
przedstawionych przez Państwa propozycji nie przypomina ramy opisanej
w specyfikacji oraz zobrazowanej w załączniku graficznym.
Pytanie 8:
Czy zamawiający dopuści umywalkę uruchamianą kolanem o wymiarach dł. 340 mm,
szer. 400 mm, wys. 595 mm. Zdjęcie poglądowe:
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaproponowaną umywalkę.
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
C. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców,
Zamawiający, działając na podstawie rozdziału 18, pkt. 18.4-18.5 zapytania
ofertowego, zmienia treść zapytania ofertowego, w dniu 17.01.2018 r. przed
terminem składania ofert i przedłuży termin składania ofert, tym samym:
w rozdziale 9, pkt. 9.13 zapytania ofertowego przed zmianą jest:
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu
poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
Biuro projektu
„Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki
kulturowej Polski Wschodniej”
ul. Franciszka Stefczyka 32b, 20-151 Lublin
OFERTA
w postępowaniu na:
Dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali bankietowej
celem utworzenia „Przystanku Kresy”
Nie otwierać przed dniem 23.01.2018 r. godz.12:15
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w rozdziale 9, pkt. 9.13 zapytania ofertowego po zmianie jest:
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu
poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
Biuro projektu
„Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki
kulturowej Polski Wschodniej”
ul. Franciszka Stefczyka 32b, 20-151 Lublin
OFERTA
w postępowaniu na:
Dostawę i montaż wyposażenia kuchennego oraz sali bankietowej
celem utworzenia „Przystanku Kresy”
Nie otwierać przed dniem 26.01.2018 r. godz.12:15

w rozdziale 10 pkt. 10.1 zapytania ofertowego przed zmianą jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć w terminie do
dnia 23.01.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie:
Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej”
ul. Franciszka Stefczyka 32b
20-151 Lublin
Godziny pracy określono w pkt. 19.6 niniejszego Zapytania Ofertowego.
w rozdziale 10 pkt. 10.1 zapytania ofertowego po zmianie jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć w terminie
do dnia 26.01.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie:
Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej”
ul. Franciszka Stefczyka 32b
20-151 Lublin
Godziny pracy określono w pkt. 19.6 niniejszego Zapytania Ofertowego.
w rozdziale 10 pkt. 10.3 zapytania ofertowego przed zmianą jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie:
Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
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turystyki kulturowej Polski Wschodniej”
ul. Franciszka Stefczyka 32b
20-151 Lublin
w rozdziale 10 pkt. 10.3 zapytania ofertowego po zmianie jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie:
Biura projektu „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt
turystyki kulturowej Polski Wschodniej”
ul. Franciszka Stefczyka 32b
20-151 blin
D. Powyższe zmiany treści zapytania ofertowego powodują zmianę treści
ogłoszeń zamieszczonych na:
- stronie internetowej PARP: https://lsi1420.parp.gov.pl
- stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju,
przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zmiana ogłoszeń została opublikowana w dniu 17.01.2018 r. w powyższych
serwisach.
E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Zapytania Ofertowego
pozostaje bez zmian.

................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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