
 

 

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego 
nr Naber Polska/11/2018/1.4.4 

z dnia 27 kwietnia 2018 roku 
 

dotyczącego zamówienia na dostawę urządzenia laboratoryjnego (kontrolno-pomiarowego) – 

Analizator wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej Mastersizer lub równoważny, w ramach 

projektu pod nazwą „Umiędzynarodowienie działalności Naber Polska Sp. z o.o. poprzez certyfikację 

wyrobów oraz dostosowanie możliwości badawczo – rozwojowych laboratorium, systemu zamówień 

i konfekcjonowania do oczekiwań kontrahentów zagranicznych”, dofinansowanego w ramach 

poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.  

 

W związku z zadanym pytaniem w dniu 27 kwietnia 2018r., poniżej przedstawiamy treść pytania wraz 

z odpowiedzią: 

 

PYTANIE:  

1. Uprzejmie proszę o jednoznaczne określenie czy oferta ma dotyczyć urządzenia mierzącego rozkład 

cząstek wyłącznie na sucho, czy tez na mokro i na sucho. 

 

2. Z uwagi na fakt, iż dopuszczacie ofertę na urządzenie o zakresie pomiarowym 0,4 µm do 1000 µm, 

lub o zakresie pomiarowym 0,5 do 350 µm , pytam, czy zaoferowanie aparatu o wyróżnionym 

(którym) zakresie pomiarowym będzie uznane za lepsze, a tym samym jego ocena będzie wyższa, czy 

też nie będzie to brane pod uwagę przy ocenie ofert? 

 

ODPOWIEDŹ:   

Ad.1. Oferta powinna dotyczyć urządzenia mierzącego rozkład cząstek na sucho. Zgodnie z punktem 

III przedmiotowego zapytania ofertowego przedmiotem zamówienia jest Analizator wielkości cząstek 

metodą dyfrakcji laserowej Mastersizer lub równoważny, dedykowany producentom farb 

proszkowych.  

 Ad. 2. Określenie „preferowane” użyte w wymaganych parametrach i elementach technicznych 

przedmiotu zamówienia będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy dwie lub więcej ofert 

otrzyma taką samą liczbę punktów ustaloną zgodnie z punktem VII zapytania ofertowego. 

W przypadku, o którym mowa Zamawiający wybierze ofertę, w której liczba parametrów 

preferowanych będzie większa. W sytuacji takiej samej liczby parametrów preferowanych dalsze 

postępowanie będzie odbywało się zgodnie z punktem VII.6 niniejszego zapytania ofertowego.  

W związku z Państwa pytaniem dokonaliśmy zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie punktu 

IV, poprzez doprecyzowanie określenia “preferowany”.  

 

Jednocześnie informujemy, że kryteria wyboru oferty zostały szczegółowo opisane w punkcie VII 

zapytania ofertowego.  

 
 

Olsztyn, 07 maja 2018 roku 


