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            Opole, dnia 16.03.2021 r. 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  

Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic 
dla potrzeb nowego kierunku: technik ochrony środowiska w zawodzie: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z 
ELEMENT. EDUKACJI POŻARNICZEJ w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół 

zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18. 

 

 

Na podstawie pkt VIII zapytania ofertowego z dnia 11.03.2021 r.  Zamawiający przekazuje treść pytań jakie 

wpłynęły w sprawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

Pytanie 1 
Poz. 8  Polarymetr kołowy, 4 szt. Czy dopuszczą polarymetr z oświetlaczem LED (trwalszy ok. 2000 razy od lampy 

sodowej)? 

Odpowiedź 

Zamawiający w złączniku nr 1 do zapytania ofertowego opisał minimalne wymagania techniczne zamawianego 

sprzętu. Tym samym polarymetr z oświetleniem LED o parametrach lepszych niż wymagane jest dopuszczalny. 

 

Pytanie 2 

Poz. 4. Wirówka Gerbera. 
Standardowa wirówka Gerbera posiada fabrycznie nastawioną stałą prędkość wirowania (RCF 350+/- 50g, rpm 
350 U/min), czy w związku z tym Zamawiający dopuści wirówkę o stałej prędkości wirowania?" 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru wirówki na  „stałą prędkości wirowania”.  

 

Pytanie 3 

Proszę o informację na temat pipety jednomiarowej 100cm3, czy tolerancja podana przez Państwa, czyli 0,12 
ml jest konieczna? Nie ukrywam, że jest to rzadko spotykana specyfikacja. 

Odpowiedź 

Zamawiający rezygnuje  ze wskazanej tolerancji pozostając przy wymogu klasy B. 

 

   

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego, należy je uwzględnić składając ofertę. 

Zamawiający w związku z zakresem wprowadzonych zmian przedłuża termin składania ofert wskazany w pkt V.1) 

zapytania ofertowego z dnia 19.03.2021 r. do godz. 15:00  na dzień 23.03.2021 r. do godz. 15:00 . 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego, należy je uwzględnić składając ofertę. 
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