
Do: wszystkich Wykonawców 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

 

Dotyczy: postępowania pn. „dostawa mebli biurowych” (numer sprawy: 150/2018) 

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania Oferentów: 

Nr 

pytania pytanie

1

czy ofertę można złożyć w formie pisemnej i  osobiście złożyć u 

Państwa w siedzibie.Jeśli tak to  proszę o wskazanie dokładnego 

adresu, w jakich godzinach można składać oferty?

2

Poz. 1 biurko

Czy chodzi o blat z płyty W1027 – litera U pojawia się tylko we 

wzorniku Krono?

3

Poz. 1 biurko

Czy nogi mają być metalowe czy z płyty? wskazany kolor U1290 

jest kolorem płyty laminowanej. Jeśli metalowe proszę o 

wskazanie nr RAL

4

Poz. 1 biurko 

Czy są jakieś wskazówki odnośnie belek poziomych : profil i 

sposób prowadzenia?

5

Poz. 3 

Czy panel z tapicerką na jedną czy dwie strony? 

6

Poz. 6 

Jakiej wysokości metalowe nogi? 

7

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mebli z płyty o 

kolorystyce równoważnej ale od innego producenta?

8 Czy Zamawiający dopuszcza zawiasy innej marki niż Haffele?

9 Czy uchwyty widoczne na zdjęciach mają być identyczne?

10

Czy dopuszczacie Państwo aby kontener posiadał prowadnice 

rolkowe?

11

Czy kontener powinien posiadać uchwyt, czy mógłby być bez 

uchwytowy?

12

Czy wymiary szaf/ kontenerów mogą nieznacznie różnić się od 

tych zapisanych w opisie ale bez wpływu na ich funkcjonalność 

(nadal będą to szafy 5 OH, czy 3 OH)?

Proszę o informację czy dopuszczacie państwo meble wykonane 

z płyty Pfleiderer ale różniące się w wymiarach:

1. Kontener o wym. 43x60x54  ( w opisie jest podany wymiar 

45x60x60 cm)

2. Ścianka przymocowana do biurka  160x55 (w opisie jest 

podany wymiar 160x60)

13



3. Szafa aktowa wysoka 80x42x188 h cm + nóżki o przekroju 

kwadratowym H=15 cm, jako opcja nóżki ( w opisie jest podany 

wymiar 80x40x202 h cm)

4. Szafa aktowa niska 80x42x114 cm + nóżki o przekroju 

kwadratowym H=15 cm, jako opcja nóżki ( w opisie jest podany 

wymiar 80x40x120 h cm)

14

Czy możemy ofertować meble z płyty innego producenta płyt – 

Kronospan?

13



Dotyczy: postępowania pn. „dostawa mebli biurowych” (numer sprawy: 150/2018) 

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania Oferentów: 

odpowiedź BGK Nieruchomości

Zamawiający nie przewiduje mozliwosći składania ofert w 

wersji papierowej

U 1027 zgodnie z wzornikiem blatów KRONO

Przewidujemy nogi z płyty (kolor grafit mat U 1290) 

belki stalowe, prowadzone na powierzchni 1/3blatu, 

przymocowane pod blatem

Akceptujemy tylko dwustronnie taperowana ściankę 

h=40cm 

Nie 

Nie

Tak

Nie przewidujemy prowadnic rolkowych – tylko kulkowe 

Kontener musi mieć uchwyty, nie dopuszczamy bez 

uchwytów 

Założeniem BGKN jest aby meble były jednolite z tymi, które 

już posiadamy. 

Akceptujemy meble tylko wymiary podane w zapytaniu 

ofertowym 

Akceptujemy meble tylko wymiary podane w zapytaniu 

ofertowym 



wymiary musza być zgodne z podanymi w zapytaniu 

ofertowym 

wymiary musza być zgodne z podanymi w zapytaniu 

ofertowym 

płyta melaminowana kolor grafit mat U 1290 PFLEIDERER


