
 
 

 

 

Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 24/02/02.03.03.POIR/2019 z dn. 12.07.2019r.  dotyczącego 

organizacji udziału w międzynarodowych targach DREMA 2019  

oraz EISENWARENMESSE 2020  

dla firm należących do Polskiego Klastra Budowlanego (wcześniej Wschodniego Klastra 

Budowlanego) objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie 

produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja”  o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18  

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

 

Pytanie 1. W całym zapytaniu nie znalazłem informacji o wysokości stoiska. Czy mogę uzyskać tą 

informację? 

 

Zamawiający doprecyzowuje parametr związany z oczekiwaną wysokością stoiska tj.: 2,5 m oraz 

przewyższeniem do 3,75 m. Zmiany naniesiono na zaktualizowany SIWZ. 

 

Pytanie 2. Przed wysłaniem do Państwa odpowiedzi na zapytanie chciałbym doprecyzować kilka 

kwestii, które są dla mnie niejasne: 

1) Ilość osób odpowiadających za wykonanie projektu - jako punktowane kryterium. Czy w tym 

wypadku mam podać największą możliwą ilość osób np. pracowników produkcyjnych grafików 

i samego siebie żeby uzyskać maksimum możliwych do zdobycia punktów czy wystarczy jak 

podam samego siebie wraz z osobami z zarządu, czy jeszcze inny klucz tutaj Państwo 

zastosowali ? 

 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego jednym z kryteriów oceny jest zatrudnienie, stanowiące 20% 

wartości punktów możliwych do zdobycia. Wykonawca w ramach składanej oferty zobowiązany jest 

dołączyć załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- Wykaz osób oddelegowanych do realizacji usługi,  

na podstawie którego można zdobyć dodatkowe 20 pkt. (10 pkt. z każdą osobę zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę) wskazując dodatkowo ich formę zatrudnienia.  

 

2) półki z zainstalowanymi szybkozłączkami pneumatycznymi - nie mam takich w standardowej 

ofercie i nie bardzo wiem o co chodzi. Jeśli Państwa klient chce zamiast naszych 

standardowych półek inne bądź mamy je wykonać indywidualnie dla Państwa proszę  

o specyfikację owych szybkozłączek lub rysunków lub szczegółowego opisu jak ma taka półka 

wyglądać. Podany opis jest zbyt ogólny. 

 

Półki dostarczone w ramach zapytania powinny posiadać zainstalowane szybkozłącza, których 

zastosowanie ma zapewnić Wystawcy możliwość eksponowania produktów w pozycji pionowej 

poprze ich montaż do półek wystawienniczych. Montaż szybkozłączy polegać będzie na nawierceniu 

półek i przymocowaniu szybkozłączy, które zostaną udostępnione w ilości odpowiadającej 

zamówieniu bezpośrednio przez Wystawcę. Zamawiający zaktualizował SIWZ  w tym zakresie. 

 

3) Lampy led 100W - w ofercie posiadamy lampy 55W, które doskonale się sprawdzają bez 

konieczności użycia aż tak dużych lamp. Czy konieczne jest zastosowanie akurat lamp Led 100 

W ? czy mogą być np nasze 55W x2 ? 



 
 

 

 
Zamawiający po konsultacji z bezpośrednim Wystawcą dopuszcza możliwość zastosowania 

dostarczenia lamp o mniejszej mocy jednak nie mniejszej niż 50W każda. 

 

4) Najważniejsza kwestia to ilość ram podanych przez Państwa w ogłoszeniu. Zapoznając się  

z rysunkiem przedstawiającym Państwa zabudowę według mnie projekt zawiera 34 ramy 125 x 

100 oraz 2x rama łukowa o boku 100cm. W ogłoszeniu u Państwa mamy 30 Ram. Poniżej 

rozpiszę dokładnie wyliczenia ilości elementów konstrukcyjnych: 2x (ściana 2,5x4) daje 2x8 czyli 

16 ram, Ściana główna 2,5x5 daje 10 ram, Łuk ściana pionowa 2 ramy oraz z tego co widzę po 

wymiarze na górze mamy również dwie ramy 125x100. Czyli cała konstrukcja ma łącznie 34 

ramy oraz dwie ramy łukowe  

 

Zamawiający po konsultacji z bezpośrednim Wystawcą dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie ilości 

ram, a aktualna ilość to 39 ram + przewyższenie. Zmiany naniesiono na zaktualizowany SIWZ. 

 

 

 


