CYarne Tnia 18.10.2010 r.

MO PIAMOÓOŚCI
PSZYSTOICH UCZNSTNIOÓP
P POSTĘPOPANIU
mótania i odpowiedzi dotóczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w tróbie
przetargu nieograniczonego :
nr spr. 99/OG-brem-bes/O010
wamawiającó:
gbaklpThA tlgphltA 4N4N CwAokb
adresW
TTJPP0 Czarne
ulK OTJ iutego
telK E0R9F 8P O0 OT9 fax E0R9F 8P O0 O4S
gednostka tojskowa 4N4N Czarne na podstawie artK P8 ust N i ustK O ustawó z dnia O9 stócznia O004
z późnK zmK mrawo zamówień publicznóchI informuje iż w postępowaniu prowadzonóm w tróbie
przetargu nieograniczonego na „ wakup i dostawę materiałów lutowniczóch, ściernóch, obróbki
drewna, artókułów
chemii motorózacójnej, artókułów metalowóch, farb specjalnóch,
materiałów z gumó i z tworzów sztucznóch, materiałów tapicerskich, materiałów Bem, płónów
specjalnóch oraz
materiałów innóch niesklasófikowanóch” w dniu NRKN0KO0N0 rK do
wamawiającego wpłónęło zapótanie dotóczące pftw załącznik nr N „cormularz ofertowó” –
następującej treściW

wadanie nr NW
mótanie:
mozK S J rurka termokurczliwa Ø N4 dł Nm JCzó wókonawca może zaproponować rurkę Ø N9I której
wartość kurczenia wónosi 9IRmmK ourka Ø N4 nie wóstępuje na rónku polskimI
ldpowiedź zamawiającego:
wamawiającó nie zgadza się na rurkę termokurczliwą Ø N9K
mótanie:
mozK P8 J pzczotka druciana tarczowa Ø N00 z trzpieniem Ø 8 J szczotka na trzpień
Ø 8 nie jest produkowanaI dostępna jest szczotka z trzpieniem Ø S J Czó wókonawca może
zaproponować taką szczotkę?
ldpowiedź wamawiającego:
wamawiającó zgadza się na J szczotka druciana tarczowa ØN00 z trzpieniem ØS
wadanie nr RW
mótanie:
pozK T i 8 J opaski zaciskowe nólonowe N0 i O0 cm szerKNIRmmK lpaski z podanómi wómiarami
i wartościami wóstępują tólko i wółącznie o szerokościach OIRmmK Czó wókonawca może
zaproponować taka szerokość?
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ldpowiedź wamawiającego:
wamawiającó zgadza się na opaski zaciskowe nólonowe szerK OIR mm
mótanie:
mozK NR J Taśma izolacójna N9 x O000m J czó zamawiającemu chodzi o taśmę izolacójną
N9mm x O0m?
ldpowiedź wamawiającego:
mrawidłowó rozmiar taśmó izolacójnej to N9 mm x O0 mmK
wadanie 9
mótanie:
pozKNR J mroszę wpisać wómiar pędzlaI którego zamawiającó oczekujeK

ldpowiedź wamawiającego:
mrawidłowa nazwa – pędzel płaski TS
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