
 

 

    Otwock,  dnia 27.05.2022r.  

 

 

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA  

w Otwocku. 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapytania 

ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytania: 

Dzień dobry, proszę o sprecyzowanie jednostek miary w załączniku nr 1A Formularz Cenowy w 

poniższych pozycjach: 

L.P. ASORTYMENT ILOŚĆ PYTANIE ODPOWIEDŹ 

105 
Skoroszyt A4 twardy folia 
(20) 

5 
czy należy podać cenę za 

opakowanie 20 sztuk?  

Należy podać cenę za 
opakowanie 20 szt. 

 

106 
Skoroszyt A4 zaw. do segreg. 
folia (20) 

5 
czy należy podać cenę za 

opakowanie 20 sztuk? 

Należy podać cenę za 
opakowanie 20 szt.  

 

109 
Szary papier pakowy 
105x126 80g 

2 
Papier pakowy jest sprzedawany 
na kilogramy. Czy należy podać 

cenę za 1 kg? 

 
Należy podać cenę za  

1 ARKUSZ 80 g 

145 Zszywki 24/6 (10) 25 
Czy należy podać cenę za 

opakowanie zbiorcze 10 op. Po 
1000 zszywek? 

 
TAK – cena za opakowanie 

zbiorcze 

146 Zszywki 24/8 (10) 50 
Czy należy podać cenę za 

opakowanie zbiorcze 10 op. Po 
1000 zszywek? 

 
TAK – cena za opakowanie 

zbiorcze 

147 Zszywki No 24/10 (10) 2 
Czy należy podać cenę za 

opakowanie zbiorcze 10 op. Po 
1000 zszywek? 

 
TAK – cena za opakowanie 

zbiorcze 



 

 

 

 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w zakresie zmiany terminu 

składania ofert: 

15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć 

do dnia 31 maja  2022 r. do godz. 12:00 

 
 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk  

159 

ściereczki gąbkowe-materiał 
wzmocniony włóknem 
bawełnianym,ok. 70% 
celuloza drzewna, ok.30% 
bawełna. Możliwość prania 
w temp. 60°  

1200 

Proszę o weryfikację opisu 
jednostki miary i ilości w 

opakowaniu ściereczek. Tego typu 
ściereczki są pakowane po 3 szt. W 
opisie jest 1000 op. A ilość to 1200 

opakowań po 1000 sztuk? 
Prawdopodobnie w opisie jest 

błąd. Według opisu 1200 
opakowań po 1000 ściereczek to 

wychodzi bardzo duża kwota.  

 
Zamawiający informuję, że do 

wyliczenia należy przyjąć  
1200 opakowań po 3 sztuki w 

opakowaniu. 

160 
Bateria alkaiczna Kodak LR3 
3A *4 

25 
Czy należy podać cenę za 

opakowanie 4 szt.? 

 
Należy podać cena za 

opakowanie 

161 
Bateria alkaiczna Kodak MAX 
LR6*4 

40 
Czy należy podać cenę za 

opakowanie 4 szt.? 

Należy podać cena za 
opakowanie 

162 
Baterie alkaiczne do 
termometru AAA 1,5 v*4 

40 
Czy należy podać cenę za 

opakowanie 4 szt.? 

Należy podać cena za 
opakowanie 


