
MZK w Toruniu Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 24/26 87-100 Toruń tel.-48 56 655 52 00 fax -48 56 655 53 39 zaklad@mzk.torun.pl – www.mzk.torun.pl 

Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 44 953 000,00 zł Regon: 341227892NIP 8790177233 
Bank PEKO S.A. 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 

Toruń, dnia 18 stycznia 2018 roku 

MZK.TT-241-02/2018 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę środków czystości” (MZK.TT-241-02/2018) 
 

1. Czy Zamawiający oczekuje tutaj rozmiarów w metrach kwadratowych bądź w metrach bieżących? Jakie 
mają być wymiary gazy (zwyczajowo 5 metrów x 30 cm)? 

Odpowiedź do poz. 1: Zamawiający oczekuje gazy higroskopijnej dzianej do celów higieniczno-

gospodarczych 5mx30cm. 
 

2. Jakiego rodzaju końcówki do mop oczekuje tutaj Zamawiający (płaskiej kieszeniowej, obrotowej, 
sznurkowej, paskowej)? 

Odpowiedź do poz. 2: Zamawiający oczekuje mop sznurkowy. 
 

3. Mleczko cif o pojemności 700 ml jest bardzo rzadkie na polskim rynku. Zwyczajowo Unilever oferuje 

produkty w gramaturze, a nie pojemnościach. Czy Zamawiający dopuszcza produkt gramaturowy i o jakiej 
wtedy wadze? 

Odpowiedź do poz. 6: Zamawiający dopuszcza produkt gramaturowy o wadze 780g. 
 

4. Jakie płynu Daily (Daily Corridor, Daily Clean, Daily Glass, Clean Floor Daily, Daily Danex) oczekuje tutaj 

Zamawiający bądź o jakim zastosowaniu? 
Odpowiedź do poz. 14:  Zamawiający oczekuje płyn Daily Clean lub równoważny. 

 
5. Firma Inco nie oferuje płynu do mycia naczyń Ludwik o pojemności 5 litrów, ale o gramaturze 5 kg - czy 

takiego płynu oczekuje tutaj Zamawiający? 
Odpowiedź do poz. 16: Zamawiający oczekuje płynu o gramaturze 5 kg. 

 

6. Jakiego płynu Tytan albo do jakiego zastosowania oczekuje tutaj Zamawiający? 
Odpowiedź do poz. 23: Zamawiający oczekuje płynu Tytan do WC. 

 
7. Jakiego rodzaju ręczników oczekuje tutaj zamawiający? Celulozowych czy makulatorowych, składanych 

typu zz czy w rolce? Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na 240 listków czyli jedno 

opakowanie czy 240 ręczników - wtedy, czy 240 opakowań jednostkowych czy zbiorczych? 
Odpowiedź do poz. 31: Zamawiający oczekuje ręczników celulozowych w rolce. 

 
8. Czy Zamawiający oczekuje tutaj szczotki (zamiatacza) z kijem? 

Odpowiedź do poz. 36: Zamawiający oczekuje szczotki bez kija ale z możliwością założenia kija. 

 
9. Czy Zamawiający oczekuje tutaj szczotki (zamiatacza) z kijem? 

Odpowiedź do poz. 37: Zamawiający oczekuje szczotki bez kija ale z możliwością założenia kija. 
 

10. Czy Zamawiający oczekuje tutaj szczotki (zamiatacza) z kijem? 
Odpowiedź do poz. 39: Zamawiający oczekuje szczotki bez kija ale z możliwością założenia kija. 

 

11. Czy wskazane przez Zamawiającego wymiary są minimalne czy precyzyjne? 
Odpowiedź do poz. 41:  Wskazane przez zamawiającego wymiary są precyzyjne. 

 
12. Czy wskazane przez Zamawiającego wymiary są minimalne czy precyzyjne? 

Odpowiedź do poz. 42: Wskazane przez zamawiającego wymiary są precyzyjne. 

 
13. Jakiego rodzaju wyciskacza oczekuje Zamawiający bądź do jakiego zastosowania (jaki rodzaj mopa) ma 

być wyciskacz? 
Odpowiedź do poz. 46: Zamawiający oczekuje wyciskacza do mopa sznurkowego. 

 
Oferenci powinni uwzględnić treść powyższych wyjaśnień w składanych ofertach.  
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