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Wrocław, dnia 21 lipca 2021r.

Pytanie nr 1 :
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wymaganych warunków i harmonogramu dostaw dla
zamówionych produktów.
Na przykład:
1 transza - хх.хх.хххх (data) - ххх (ilość) sztuk towaru 1
1 transza - хх.хх.хххх (data) - ххх (ilość) sztuk towaru 2
1 transza - хх.хх.хххх (data) - ххх (ilość) sztuk towaru 3
....
N transza - xx.xx.xxxxx (data) - xxx (ilość) sztuk towaru 1
N transza - xx.xx.xxxxx (data) - xxx (ilość) sztuk towaru 2
N transza - xx.xx.xxxxx (data) - xxx (ilość) sztuk towaru 3
Razem: xxxx produkt 1, xxxx produkt 2, xxxx produkt 3

Lub po prostu podaj minimalną wymaganą ilość towaru dla każdej dostawy i czas między dostawami.
Odpowiedź:

Zamawiający nie jest wstanie wskazać konkretnych dat i ilości sztuk dostawy w konkretne dni tak, jak
wskazano w treści pytania. Jak zostało wskazane w SWZ i załączniku nr 8 dostawa będzie realizowana
wg potrzeb Zamawiającego, sukcesywnie do końca 2022r. Minimalna ilość dostawy dla każdej części
zamówienia (maskotka, body, koc) wynosi 12 000 sztuk, a maksymalna 24 000 sztuk. Zamawiający
zaznacza, że średnio będzie to ok. 1000-2000 sztuk miesięcznie (średnia miesięczna) wskazując,
że przykładowo:
- w listopadzie 2021r. Zamawiający może złożyć zamówienie na 2000 sztuk,
- w grudniu 2021 0 sztuk,
- w marcu 2022 1000 sztuk,
- w kwietniu 2022 0 sztuk,
- w maju 2022 0 sztuk,
- w czerwcu 2022 0 sztuk,
- w lipcu 2022 0 sztuk,
- w sierpniu 2022 0 sztuk,
- we wrześniu 2022 0 sztuk,
- w październiku 2022 9 000 sztuk.
Wg powyższego wychodzi średnio 1 tysiąc miesięcznie, co jak zaznaczamy wyżej zostało wskazane
w SWZ i załączniku nr 8.
Pytanie nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, czy wymagacie dostarczenie próbek lub modeli
przedmiotu zamówienia do oglądu? Jeżeli tak, to w jakim terminie?
Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda na etapie składania ofert przedstawienia przez wykonawców składających oferty
w niniejszym postępowaniu próbek materiałów, modelu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed rozpoczęciem produkcji i

Fundacja PRESTO
kontakt@fundacjapresto.pl
+48 729 970 808
dostaw dostarczyć Zamawiającemu egzemplarz testowy zamówienia do akceptacji. W przypadku
niespełniania przez dostarczony przez wykonawcę egzemplarz wymagań opisanych w załączniku nr 1 do
SWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poprawiony egzemplarz
aż do momentu uzyskania akceptacji prototypu przez Zamawiającego. Zasady te opisane zostały w § 12
projektu umowy ( tj. załącznik nr 8 do SWZ).

