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Odpowiedź na pytania nadesłane przez jednego z oferentów. 

 

W dniu 05.07.2021 r. jeden z oferentów nadesłał pytania dotyczące Formularza ofertowego postępowania 

nr DŻ-2310-04/2022 na sukcesywną dostawę różnych produktów spożywczych. 

Zamawiający SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA Kudowie-Zdroju odpowiada. 

 

Pytanie:  

„Zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy w w/w postępowaniu dopuszczacie Państwo  

1.  W poz. 2 budyń 60-70g różne smaki dostarczanie produktu w gramaturze 40g z jednoczesnym 

przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

2. W poz. 4 chleb bezglutenowy 260g-300g dostarczanie produktu w gramaturze 250g-300 g z jednoczesnym 

przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

3. W poz. 8 cukier wanilinowy 30g dostarczanie produktu w gramaturze 32 g z jednoczesnym przeliczeniem 

oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

4. W poz. 14 galaretka owocowa 70g-80g różne smaki dostarczanie produktu w gramaturze 90g z 

jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

5. W poz. 15 gałka muszkatołowa 15g dostarczanie produktu w gramaturze 20g z jednoczesnym 

przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

6. W poz. 35 kisiel 70-80g dostarczanie produktu w gramaturze 40g z jednoczesnym przeliczeniem 

oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

7. W poz. 44 majeranek 15g dostarczanie produktu w gramaturze 20g z jednoczesnym przeliczeniem 

oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w górę? 

8. W poz. 53 musztarda 170g-200g różne smaki dostarczanie produktu w gramaturze 170g-210g z 

jednoczesnym przeliczeniem oferowanej ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary w 

górę?” 



  
 

 

 

Odpowiedź: 

Ad. 1. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Ad. 2. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Formularz oferty zostanie zmieniony – zmiana jednostki miary z szt. na kg i odpowiednio - ilość. 

Ad. 3. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Formularz zostanie zmieniony – zmiana gramatury. 

Ad. 4. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Ad. 5. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Formularz oferty zostanie zmieniony – zmiana gramatury. 

Ad. 6. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Ad 7. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Formularz oferty zostanie zmieniony – zmiana gramatury. 

Ad. 8. Nie dopuszczamy dostarczania produktu w innej gramaturze niż wskazana w Formularzu oferty. 

Formularz oferty zostanie zmieniony – zmiana gramatury.  

 

W związku z koniecznością poprawy formularza oferty, postępowanie nr DŻ-2310-04/2022 na sukcesywną 

dostawę różnych produktów spożywczych zostanie unieważnione. Nowe postępowanie zostanie ogłoszone po 

wprowadzeniu zmian do formularza oferty. 

 

 

 


