Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

Warszawa, dnia 10.02.2020 r.
TDT.P1-382-8/20
Wykonawcy w postępowania
dot. Zapytania ofertowego: Dostawa sprzętu AGD i RTV na potrzeby Transportowego Dozoru
Technicznego.

Zamawiający Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie informuje, że w niniejszym zapytaniu
ofertowym wpłynęło następujące pytanie:
Pytanie: „Czy zmawiający oczekuje odpłatnego serwisu aby realizować przystąpienie do napary w ciągu
48h czy zmawiający oczekuje gwarancji producenta i naprawę w ciągu 14 dni roboczych?”
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego 2/2020
Projekt Umowy § 4 Gwarancja ust 12 w następujący w poniższy sposób:
Zapis: „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad i/lub usterek Sprzętu, ewentualnie wymiany Sprzętu w terminie do 14 dni roboczych
od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego przy czym przystąpienie do naprawy musi nastąpić w ciągu
48 godzin od powiadomienia o zaistnieniu wady lub usterki:
Otrzymuje następujące brzmienie: W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do
nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i/lub usterek Sprzętu, ewentualnie wymiany Sprzętu w
terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego
Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania treści przedmiotowego Zapytania ofertowego.
Sprostowanie dotyczy wykreślenia zapisu o następującej treści: ”suszarka bębnowa do ubrań” w
odniesieniu do części 1 – Sprzęt AGD - czajniki, lodówki, żelazka, suszarka bębnowa do ubrań, pralka.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w treści:
1. Zapytania ofertowego z dnia 07.02.2020 r.,
2.

Załącznika nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Część 1 – Sprzęt AGD czajniki, lodówki, żelazka, suszarka bębnowa do ubrań, pralka,

3. Załącznika nr 3 – Wzór - Formularz oferty wraz z wzorem - formularz cenowy oraz wzorem –
formularz rzeczowy w odniesieniu do Część 1 – Sprzęt AGD - czajniki, lodówki, żelazka, suszarka
bębnowa do ubrań, pralka.
Zamawiający zamieszcza niniejsze zmiany treści Zapytania ofertowego na stronie internetowej, na której
udostępnione jest Zapytanie ofertowe i jest ona dla Wykonawców wiążąca.

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html
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Załączniki:
Zapytanie ofertowe 2/2020 po zmianie z dnia 10.02.2020 r.
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 10.02.2020 r.
Załącznik nr 3 – Wzór - Formularz oferty wraz z wzorem - formularz cenowy oraz wzorem – formularz
rzeczowy po zmianie z dnia 10.02.2020 r.
Załącznik nr 2 – Projekt Umowy - po zmianie z dnia 10.02.2020 r.
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