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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NR 1/2017 

 
Data: 19.04.2017 

 

 
Dotyczy: Zakup maszyn i urządzeń w ramach projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych 

wielogabarytowych bram hangarowych” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0147/16), realizowany w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje 

bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP. 

 

 

 AL-STAL Sp. z o.o., zwana dalej „Zamawiającym”, informuje, że Dostawcy zwrócili się z prośbą o 

wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących treści zapytania ofertowego nr 1/2017. 

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi na nie, bez ujawnienia źródła zapytania: 

 

 

1. Czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu spełnienia warunków zamówienia 

dotyczącego przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, należy przedłożyć przedmiotowe 

zaświadczenie dla wszystkich członków zarządu spółki oraz dla spółki, jako podmiotu zbiorowego? 

Odp. ad. 1 – Należy przedłożyć aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą wszystkich 

członków zarządu spółki oraz dla spółki, jako podmiotu zbiorowego. 

 

2. Czy podane w specyfikacji technicznej maszyn i urządzeń wysokości obrabianych elementów (300 mm 

dla wieloosiowego centrum obróbczego D i 200 mm dla wieloosiowego centrum obróbczego M), są 

wartościami minimalnymi, maksymalnymi, czy też wartościami stałymi? 

Odp. ad. 2 – Podane wartości są wysokościami minimalnymi odrabianych elementów.  

 

3. Czy do oferty cenowej należy dołączyć szczegółowy harmonogram dostaw i prac instalacyjnych? 

Odp. ad. 3 - Nie, harmonogram dostaw i prac instalacyjnych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a 

Dostawcą w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, z zachowaniem wymogów § 4 pkt 1a,b,c. 

 

 

 

Wszyscy Dostawcy są zobowiązani do uwzględnienia ww. odpowiedzi na zadanie pytania, w swoich ofertach 

cenowych. 

 

 


