
03.01.2021 r.  

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.2/SEFKO DOTYCZĄCE DOSTAWY 

ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ.: MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU STABILO + APLIKATORY, 

MASZYNA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU FLAT BOTTOM + APLIKATORY, MASZYNA DO 

PRODUKCJI OPAKOWAŃ TYPU DOYPACK 

 

 

PYTANIE: 

„Zwracam się z pytaniem czy będąc dystrybutorem producenta zagranicznego możemy przedstawić 

listę referencyjną która zawierać będzie również maszyny instalowane poza terenem Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio przez producenta?” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami zapytania ofertowego dokumenty potwierdzające 
wdrożenie/instalację oferowanego urządzenia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach 
odnoszą się bezpośrednio do oferenta i to on powinien posiadać ww. doświadczenie.  

Opublikowane zapytanie ofertowe pkt. 6 podpunkt 5 wskazuje „Dokumenty potwierdzające 
wdrożenie/instalację oferowanego urządzenia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach. 
Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż maszyn 
przemysłowych tego samego typu lub o zbliżonych parametrach do co najmniej 3 podmiotów, które 
zakupiły urządzenia w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się 
przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej, kserokopii referencji lub protokołów 
zdawczo-odbiorczych. W przypadku składania ofert na kilka części, potencjalny Oferent zobligowany 
jest do złożenia odrębnej dokumentacji dla każdego oferowanego urządzenia.”.  

Dla Zamawiającego kluczową kwestią jest weryfikacja, czy potencjalny dostawca posiada 
doświadczenie nie wyłącznie w dostawie a również we wdrożeniu/ instalacji przedmiotowych 
urządzeń, gdyż ich właściwe użytkowanie zależne jest od właściwej instalacji/ wdrożenia. 

 

PYTANIE: 

„Proszę również o wyjaśnienie jaką funkcję w przedmiocie zamówienia "a) Maszyna do produkcji 

opakowań typu STABILO + aplikatory – Część I" ma spełniać "Ultradźwiękowa zgrzewarka: 1 zestaw (2 

stacje)" ?” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informujemy, iż ultradźwiękowa zgrzewarka: 1 zestaw (2 stacje) stacje to elementy 

używane do ultradźwiękowego rozgniatania/ zmiękczania struny w miejscach gdzie finalnie będzie 

zgrzew zamykający opakowania, rozwiązanie to znacznie ułatwia pracę. 

 

 

PYTANIE: 

„Ponadto proszę o usunięcie z formularzy ofertowych punktu 1: "Udzielamy gwarancję na wytaczarko-

frezarkę na okres ...... miesięcy".” 

 



ODPOWIEDŹ: 

Uprzejmie informuję, iż w opublikowanym formularzu ofertowym występuję oczywista pomyłka 

pisarska w zakresie wskazanej nazwy urządzenia „wytaczarko-frezarka”. W związku z tym, iż 

opublikowany formularz dostępny jest w wersji edytowalnej proszę w momencie sporządzania oferty 

słowa „wytaczarko-frezarkę” zastąpić słowem „maszynę”.  

 

 

 

 


