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'Speclfi kacj i Is tot nylch Il/uru n ków 7'ąnlów i e ą itt

dotycz), postępowanB na'. Pop'(lvę,\t.IuL! nafu.:rą l nego i eJbkn,vności
energetyczne.i przez z(rstoso)1)q n i.e ststcnu so/u,nego tt: ytlat[t,lrctch sz/colnych
Gnit4t QjTJ

Na podstarvie ań':]8 LLS1.2 ustarv}' Prarvo Zalnó}'ieri pub1icznych ( Dz. U'
z 2007 l. N 223, poz. l655 Ze Zm.) Zespól Ekononticzno lclninisfi'acy,jny Szkól
w Goździe plzekaZuie tfeść Zapytań dot},clącYch zapisór,, spec)'fikacji iStotn.Ych
WaIunkóW Zalnó\łienia \łIaZ Z \\'),j aśnieniall ]' \\i pt'zeclniotolvynr po\Iepo\Ą anju
rł pł1'nęĘ następujące Zxpvlania:

Pytanie nr 1
Prosinly i sprecvz(lrva.ie \Ą] l])igań o]ceś]o]lvch u. prmkcie \iT[ \\ S ]W/' Co ro, Lnnjeuic
lalistwo polrżcz:
1' opls rLr'ząclzcń Lechnicznr ch
2' lnst ]i!'ię obsłLlgi ()faŻ śfodki st()so\\ane pt'zcz rłr.konarrce dosta\Ą']ub r]sług
3. Opis zaplecza naultolo badat'czcgo u.r konarvcr

odpowi€dŹ:
opis L]ż] t}' prZeZ Zamarviajqcego rł SI\łZ został stiI'lnuklrlanv z*oclnie z xl zpo rząclzct, ien1
Plezesa Rad_\,l\'li]]islrólr z dnia 30 grucLnia 2()0g r' \\ s]]r'a\\ic roclz{órr' dclliLrrllcntórv'.jakich
n,toŻe żŹ ać Zanrarviający or1 \\i-"-konarr'c1 olaz lb]rll. \\'.]eliich te dokunlent}. nlogąb},ć
składane'
wlmóg opisL] śIodko\Ą'st()so$,an\oh plZeZ \Ą,vkonarł'cc ] opis zaplecza llaukorvo badar.vczego
dottcZ)' t],1ko \',}'kona\vcó1v bQda.clclrjcdllocZeśnie ploLlUccnta|lidanego ul'zadzcnia
w ilx1ym pżtpa.]l(Ll \\r'lrragiule dokunrent,v to :

- opis 11l7ądzc|i tachnicznr,ch ( clanc ul7i]d.'eń lec]x]iclrl\ch \lchod,,ilc\ch \! skład insialacjj
solat.ne] )

- inshLllicję obs}ugi ( instalacji solall1e])

Pytanie nr 2
Ploszę o podirnie tr' |KoB <1la bud1r rórr. gtlzlc LrqcLzic rrł konl rl łna instalacja sola iŻr

\Ą'cclu usta1enia stawki podatku VAT.

C)dporviedź:
Rodzłj Ł,Lldrri<r]w w któr'rc1l bęrląwrLiollrrrlLnc inslalacic srl llle'jL:sl szczcgillor'o 'pLsln'v

Spe.t .k", ...c r).h \\- rk. ' /. r. .r <r . .

Natonliast \ł Spla\'!;c Nl P]<(}B po]]7cLrl)ego do usLllelia tvlaścirrci _rla\'\lii podirlkLL V.Ą l
nŹr]eż! się z\.vlócjć L1() rłłaścirł,ego l1l'zęr1Lr _skarhorł'eqo.


