
Poznań, dnia 1 kwietnia 2019 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/ZW/2019 

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr 2/ZW/2019 dotyczącego zamówienia pod nazwą: 

„Wybór dostawcy tabliczek informacyjnych na potrzeby spółki Wielkopolskie Centrum 

Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie 36 miesięcy – umowa 

ramowa.” 

(dalej: „Zapytanie”),  

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, działając jako Pełnomocnik spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym w trybie 

Zapytania ofertowego pn. „Wybór dostawcy tabliczek informacyjnych na potrzeby spółki 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie 

36 miesięcy – umowa ramowa.” niniejszym udziela wyjaśnienia zadane pytania: 

Pytanie 1: 

6,7,8 czy chodzi o konkretny model tabliczki aluminiowej trzydrzwiowej czy kierować się ceną i założyć 

najtańszy model dostępny w ofercie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

6 - tabliczka przyścienna z oznaczeniem WC - materiał: profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny, 

nośnik informacji - PCV 

7 - tabliczka z oznaczeniem WC - dwustronna - materiał: profili aluminiowy anodowany na kolor 

srebrny  

8 - tabliczka z oznaczeniem - punkt przewijania - materiał: profil aluminiowy anodowany na kolor 

srebrny, nośnik informacji – PCV 

Pytanie 2: 

10 wymagają państwo wykonania tabliczek na materiale dibond 4mm jednak materiał ten jest 

produkowany w grubości 3 mm 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

10 - tabliczki parkingowe zewnętrzne - materiał: dibond, wymiar -3 mm 

Pytanie 3: 

„11.1 i 12 jeżeli mowa tu o pylonie czy na pewno chodzi o pleksi czy jednak o opal który służy do 

podświetleń i czy chodzi o wymianę grafiki czy całej płyty oraz czy podane wymiary są w mm czy cm?” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

11.1 - Pylon zbiorczy podświetlany - wymiana płyty z grafiką, materiał: pleksi, wymiary podane w mm 



12 - TOTEM przed budynkami podświetlany - wymiana płyty, materiał: pleksi, wymiary podane w mm 

Pytanie 4: 

13  jakie systemy mocowania tabliczek państwo oczekują? Dystanse, taśma, czy jakieś mocowania 
są już zastosowane. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

13.1 - tabliczki wizytówki - mocowanie przy wykorzystaniu pianki dwustronnie klejącej lub innego 
środka o tych samych właściwościach do pleksi o grubości 1 cm mocowanej na wkręty do ściany 
gipsowo- kartonowej 

13.2 - panel informacyjny w holu - nazwa firmy i numer piętra - mocowanie do panelu perforowanego 
aluminiowego Zięta 3+ 

13.3 - panel informacyjny w holu - tabliczka z oznaczeniem A i B - mocowanie do panelu perforowanego 
aluminiowego Zięta 3+  

13.4 - tabliczki przed wejściem - mocowanie do panelu z blachy aluminiowej wkrętami i uchwytami 
o ø 1 cm. 

  

 


