Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, ul. Struga 16, 45-073 Opole,
tel. 77 4536651, sekretariat@staszic.opole.pl

Opole, dnia 14.04.2021 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na:
Dostawę narzędzi elektrycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu 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 07.04.2021 r. Zamawiający przekazuje treść pytań jakie
wpłynęły w sprawie opisu przedmiotu zamówienia w części 2 wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia w części 2
w następującym zakresie:
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Podświetlanie

Czas spawania
Czas wygrzewania
Widok włókna i powiększenie

Wyjście

Wymiary

Białe LED, min. 2 szt. – dopuszcza się także rozwiązanie z pojedynczą
diodą LED wysokiej jasności z dodatkową soczewka rozpraszającą,
która podświetla obszar roboczy
ok. 12s – 6s
ok. 20s – 24s
powiększenie min. 300X z min. 3 trybami wyświetlania,
powiększenie częściowe – min. 400X – dopuszcza się także możliwość
korekty pozycji włókna do 120um przy zoom 200x
USB Typu-C – dopuszcza się rozwiązanie, które posiada możliwość
automatycznej aktualizacji oprogramowania oraz wykonywanie kopii
danych na komputer klasy PC z wykorzystaniem portu mini USB typ B
(wraz z dostarczonym kablem USB z przejściem na wtyk typu A).
maks.124 x 144 x 131mm (włącznie z gumową osłoną) – dopuszcza się
także rozwiązanie o kubaturze +/- 200cm3 o ile urządzenie posiada
powiększony obszar roboczy ułatwiający pracę spawarki.

Zamawiający w związku z zakresem wprowadzonych zmian przedłuża termin składania ofert z dnia 15.04.2021 r. do
godz. 15:00 na dzień 19.04.2021 r. do godz. 15:00 .
W związku ze zmianą terminu składania ofert oraz wpływającymi w międzyczasie ofertami Zamawiający
przewiduje procedurę zmiany i wycofania złożonej oferty przy uwzględnieniu wyjaśnień i zmian przedmiotu
zamówienia.
Pkt. V.3 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę i ponownie przesłać „nową ofertę”
uwzględniającą odpowiednie zmiany, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma wraz z „nową ofertą” pisemne
powiadomienie (scan podpisany wg zasad jak oferta) o „WYCOFANIU” wcześniej złożonej oferty. Oferty w ten sposób
wycofane nie będą podlegały badaniu i ocenie.
Wykonawca może także zmienić lub poprawić ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień
powinno być złożone wg takich samych zasad jak wycofanie oferty opisane jako „ZMIANA”. Wykonawca winien
wyraźnie wskazać, która część oferty została zmieniona. Zmieniona część oferty nie będzie podlegała badaniu i ocenie.
Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią zapytania ofertowego, należy je uwzględnić składając ofertę.

Podpisała:
DYREKTOR ZSZ
im. Stanisława Staszica w Opolu
(-) Krystyna Czollek
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