
Pytania do zapytania ofertowego: 

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla PHH Hotele Sp. z o. o.” 

 

Pytanie nr 1 

Dot. poz.  6 Formularza Asortymentowo - Cenowego -  Wg naszej najlepszej wiedzy 

Zamawiający oczekuje zaoferowania tuszu czarnego o symbolu 51645A (HP 45). Prosimy o 

weryfikację zapisów dot. typu materiału i ich modyfikację z „toner” na „tusz”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zmieniono zapis materiału eksploatacyjnego w poz. nr 6 na „toner / tusz”. 
 
 
Pytanie nr  2 

Dot. poz.  7 Formularza Asortymentowo - Cenowego -  Wg naszej najlepszej wiedzy 

Zamawiający oczekuje zaoferowania tuszu kolorowego o symbolu C6578D (HP 78). Prosimy o 

weryfikację zapisów dot. typu materiału i ich modyfikację z „toner” na „tusz”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zmieniono zapis materiału eksploatacyjnego w poz. nr 7 na „toner / tusz”. 
 
 
Pytanie nr 3 

Dot. poz.  15 Formularza Asortymentowo - Cenowego -  Prosimy o jednoznaczną informację czy 

Zamawiający oczekuje wyceny zespołu obrazującego czarnego o symbolu 70C0Z10, czy  

zespołu obrazującego czarnego  wraz z kolorowym o symbolu 70C0Z50?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Oczekujemy zespołu obrazującego czarnego wraz z kolorowym o symbolu 70C0Z50. 
 
 
Pytanie nr 4 

Dot. poz.  20 Formularza Asortymentowo – Cenowego – wg informacji od producenta na rynku 

materiałów eksploatacyjnych nie występuje bęben kompatybilny do urządzenia które posiada i 

wskazuje Zamawiający. Prosimy o wykreślenie pozycji z Formularza. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Wykreślono z formularza z poz. nr 20 bęben do drukarki Lexmark T654dn. 
 
 
Pytanie nr 5 

Dot. poz.  21 Formularza Asortymentowo - Cenowego -  Prosimy o jednoznaczne podanie 

symbolu materiału eksploatacyjnego, którego wyceny oczekuje Zamawiający, lub weryfikację i 

modyfikację symbolu urządzenia do którego materiał ma być kompatybilny. Na rynku nie 

występuje urządzenie o symbolu podanym przez Zamawiającego. 

 



Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zmieniono oznaczenie urządzenia z LEXMARK 4505 na LEXMARK E332N 
 
 
Pytanie nr 6 

Dot. poz.  25 Formularza Asortymentowo - Cenowego -  wg informacji od producenta na rynku 

materiałów eksploatacyjnych nie występuje bęben kompatybilny do urządzenia które posiada i 

wskazuje Zamawiający. Prosimy o wykreślenie pozycji z Formularza. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Wykreślono z formularza z poz. nr 25 bęben do drukarki XEROX Work Centre 3220. 


