
Kobyłka, dnia 26.06.2019 r.  
 

 
 

dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawę w formie leasingu finansowego wycinarki 
(wypalarki) laserowej CNC” - Sprawa nr 3/2019    

 
       

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
z dnia 14.06.2019 r. 

Sprawa nr 3/2019 
 

Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania: 
 
Pytanie 1. 

„2.19 Budowa: 

B. Samonośna konstrukcja nie wymagająca przygotowania specjalnych funda-
mentów do posadowienia. 

 

Czy dopuszczają Państwo dostarczenie maszyny wymagającej fundamentowa-
nia?” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza konieczności wykonywania specjalnych fundamentów 
do posadowienia maszyny. Dopuszcza się zakotwiczenie maszyny. Tym samym 
skreśla się dotychczasowe brzmienie punktu 2.15. budowa wiersz 2 tabeli „Mini-
malne wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia fabrycznie nowej 
wycinarki (wypalarki) laserowej sterowanej numerycznie (z oprzyrządowaniem), 
a także tabeli  „PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
fabrycznie nowej wycinarki (wypalarki) laserowej sterowanej numerycznie (z 
oprzyrządowaniem)” i nadaje mu się następujące brzmienie: 

„Samonośna konstrukcja  niewymagajaca przygotowania specjalnych fundamen-
tów do posadowienia. Dopuszcza się zakotwiczenie maszyny.” 

Pytanie 2. 

 
2.16 Głowica: 
E. Automatyczna wymiana dysz 
 
Czy dopuszczają Państwo dostarczenie maszyny nie posiadającej na wyposaże-
niu automatycznej wymiany dysz. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający przyjmuje argumentację pytającego i rezygnuje z funkcji automa-
tycznej wymiany dysz, tym samym skreśla się dotychczasowe brzmienie punktu 



2.14 głowica wiersz 5 tabeli „Minimalne wymagane parametry techniczne przed-
miotu zamówienia fabrycznie nowej wycinarki (wypalarki) laserowej sterowanej 
numerycznie (z oprzyrządowaniem), a także tabeli  „PARAMETRY 
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA fabrycznie nowej wycinarki (wy-
palarki) laserowej sterowanej numerycznie (z oprzyrządowaniem)” i nadaje mu się 
następujące brzmienie: 

„Automatyczna wymiana dysz, dopuszcza się manualną wymianę dysz”. 
 

Pytanie 3. 

zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.07.2019 
do godz. 14.00  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do 10.07.2019 r. i 
jednocześnie zmienia treść nastepujących zapisów Zapytania ofertowego z dnia 
14.06.2019 r.: 

 pkt 10.10. otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie 
oznaczonej w następujący sposób „Oferta na: Dostawę wycinarki (wypalarki) lase-
rowej sterowanej numerycznie”   NIE OTWIERAĆ przed: 10.07.2019 r. godz. 
14.10.” Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by 
umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu 
po terminie”. 
 pkt 11.1 otrzymuje brzmienie „Oferty należy przesłać/składać do dnia 
10.07.2019 r. do godz. 14.00, na adres  Zamawiającego:  

         Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.  

          ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka 

          sekretariat DN.” 

 pkt 11.2 otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzi-
bie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu 10.07.2019 r. godz. 14.10. Bez-
pośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przewidzianą na sfi-
nansowanie zamówienia.”. 

 
Pytanie 4. 

Prosimy o rozważenie dopuszczenia składania ofert w formie „pożyczki leasingo-
wej”,  

Odpowiedź: 

Zamawiajacy wymaga, aby dostawa nastąpiła w formie leasingu finansowego. 
 
 

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany Zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców i należy je uwzględniać przy sporządzaniu oferty. 


