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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO 

Dotyczy: postępowania na  do postepowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących użytkowanych w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu oraz 

Wydziałach Zamiejscowych w Lesznie, Pile, Kaliszu, Koninie i Gnieźnie 

 

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści formularza ofertowego , 

Zamawiający przekazuje treść pytania z wyjaśnieniami:   

Pytanie 1: 

Pozycja nr 15 podany model urządzenia i tonera się wyklucza, proszę o doprecyzowanie. 

Pozycja nr 17 proszę o podanie oznaczenia pojemnika na zużyty toner (dotyczy to również 

pozycji nr 27,28 i 29). 

Do pozycji nr 28 i 29 proszę jeszcze o wskazanie oznaczenia bębna. 

Pytanie nr 2: 

W odniesieniu do prowadzonego postępowania, proszę o wykreślenie pozycji BĘBEN oraz 

pojemnik na zużyty toner: 

29 
Canon iR ADV 

525i  

Canon IR ADV 525i 

2725C001 (toner) 
szt. Canon 2725C001 

Canon IR ADV 525i 

bęben 
szt. Canon  

pojemnik na żużyty 

toner 
szt. Canon  

 

Wg naszych informacji, nie są to elementy eksploatacyjne/wymienne, które można nabyć u 

dystrybutora.  

Pytanie nr 3: 

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy w pozycji nr 15 formularza cenowego należy wycenić toner 

B1011,  ponieważ do drukarki Olivetti d-Copia 3004MF kompatybilny jest toner o symbolu 

B1009. 

Proszę o informację czy wycenić toner B1011 czy sugerować się modelem drukarki i wycenić 

toner B1009? 

Odpowiedź na pyt. 1, 2 i 3 

Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym i w Tabeli nr 1 do Opisu przedmiotu 

zamówienia został wpisany błędny numer tonera. Prawidłowy nr tonera w poz. Nr 15 to 

B1009 (toner). 

 

W odniesieniu do poz.  17,27 i 28 Zamawiający informuje,  że nie dysponuje nr bębnów i 

pojemników na zużyty toner – ww. materiały eksploatacyjne muszą być kompatybilne z 



urządzeniami do jakich są dedykowane (w odniesieniu do poz. 27 i 28 musza być zalecane 

przez producentów drukarek). 

W odniesieniu do pod. 29 – Zamawiający wykreśla bęben i pojemnik na zużyty toner. 

Wycenić należy tylko sam toner. 
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