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Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. 

 

WPOG-IV.261.13.2018 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu, do którego nie stosuje 

się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) na: 

 

„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 

I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH” 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17 stycznia 2018 r., Zamawiający - Łódzki Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, przekazuje pytanie potencjalnego Wykonawcy 

wraz z odpowiedzią: 

 

Pytanie 1 - dot. poz. 14 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – opisu przedmiotu 

zamówienia/arkusza kalkulacji cenowej. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych 

do drukarek i akcesoriów komputerowych, znak sprawy: WPOG-IV.261.13.2018, uprzejmie proszę 

o modyfikację wymagań w poniższej pozycji: 

 

14. oryginalna folia do drukarek Evolis 

Zenius lub równoważna 

czarna folia monochromatyczna 

do drukarek Evolis Zenius - 

RCT011NAA, wydajność: 1000 

wydruków z rolki 

90 szt. 

 

Zgodnie z ostatnią informacją od Oficjalnego Dystrybutora Evolis w Polsce, folia o symbolu 

RCT011NAA i wydajności 1000 nadruków nie jest już produkowana, została zastąpiona folią o symbolu 

RCT023NAA wydajności 2000 nadruków. 

Nie ma gwarancji zapewnienia dostępności produktu przez 12 m-cy. 

Prosimy o modyfikację  

 

Odpowiedź. 

Zmawiający dokonuje następujących zmian w poz. 14, kolumnie C załącznika nr 1 do zapytania 

ofertowego – opisu przedmiotu zamówienia/arkusza kalkulacji cenowej. 

 

Przed zmianą było: 

czarna folia monochromatyczna do drukarek Evolis Zenius - RCT011NAA, wydajność: 1000 

wydruków z rolki. 
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Po zmianie jest: 

czarna folia monochromatyczna do drukarek Evolis Zenius - RCT023NAA, wydajność: 2000 

wydruków z rolki. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje treść załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – 

opisu przedmiotu zamówienia/arkusza kalkulacji cenowej, zgodnie z treścią powyżej. 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 


