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Dotyczy: Postępowania nr NFZ09-WAG.2220.6.2023 prowadzonego na podstawie zapytania

ofertowego na podstawie zamówienia publicznego poniżej 130 000 złotych netto, do którego

nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.

1710) Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy pn. „ Dostawa

materiałów biurowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału

Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8”.

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie

przy ul. Zamkowej 8 w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 16.03.2023 r. przekazuje treść

pytania wraz z wyjaśnieniem.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Pytanie 1.

Dotyczy pozycji 3, blok techniczny – doprecyzowanie formatu bloku,

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że format bloku technicznego dla pozycji nr 3, załącznika nr 1 oraz

załącznika nr 3 do zapytania ofertowego II to format A4.

Zamawiającymodyfikuje zapis w poz. 3 w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 3 do Zapytania

Ofertowego II dla przedmiotu zamówienia na następujący:

„ Blok techniczny A4 10k, kartki białe o gramaturze min. 100g/m². ( nazwa produktu bądź typ

artykułu)………………………”
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Pytanie 2.

Dotyczy pozycji 10, segregatory kartonowe – według opisu przedmiotu zamówienia wynika że

zamawiający szacuje ilość na 100 sztuk, proszę doprecyzować czy chodzi o 100 sztuk pojedynczych

przekładek, czy 100 opakowań(w tym przypadku proszę wskazać ilość przekładek w opakowaniu).

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający dokładnie sprecyzował ilości separatorów w załączniku do zapytania ofertowego

podając ilość oraz jednostkęmiary jako – 100 szt., gdyby Zamawiający potrzebował 100

opakowań użyłby innej jednostki miary.

Pytanie nr 3.

W związku z powstałymi wątpliwościami, które utrudniają proces właściwej wyceny i przesłana

prośbą o doprecyzowanie treści SWZ, firma zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania

ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający nie przychyla się do prośby o wydłużenie terminu składania ofert. Jednocześnie

informuję, że termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2023 r.

Pismo to stanowi integralna część Zapytania Ofertowego i jest wiążące dla wszystkich

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem

Anna Jeż

Naczelnik
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/Dokument podpisany elektronicznie/

Kontakt
Magdalena Majka, tel. 17 8604 242, e-mail; magdalena.majka@nfz-rzeszow.pl



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 511069.828835.639857

Nazwa dokumentu Odpowiedz na pytanie.docx

Tytuł dokumentu Odpowiedz na pytanie

Sygnatura dokumentu NFZ09-WAG.2220.6.2023

Data dokumentu 16.03.2023

Skrót dokumentu 5C7F2478C064026C92C923510DAC2D1A7F91813D

Wersja dokumentu 1.3

Data podpisu 16.03.2023 12:59:35

Podpisane przez Anna Jeż Naczelnik

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 16.03.2023

Autor wydruku: Majka Magdalena (Starszy Referent)


