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Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu

nieograniczonego

na

opracowanie

projektów

graficznych,

druk

i produkcję materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów sponsorowanych
i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz abonament na portalu tematycznym realizacja w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wszystkim
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Pytanie nr 1
Pozycja 1.4 Załącznika nr 3 do SIWZ – Czy plakaty A3 mogą być wydrukowane offsetem, a nie
cyfrowo?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza zmiany druku cyfrowego na offsetowy.
Pytanie nr 2
Pozycja 1.9 Załącznika nr 3 do SIWZ – Czy handbook może zostać wydrukowany offsetem a nie
cyfrowo?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie dopuszcza zmiany druku cyfrowego na offsetowy.

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie nr 3
Pozycja 2.2 i 2.3 Załącznika nr 3 do SIWZ – Czy torby bawełniane mogą mieć nadruk maksymalnie
29x31 cm z uwagi na to, że większe nadruki muszą być robione znacznie kosztowniejsza techniką?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie dopuszcza zmiany powierzchni nadruku w odniesieniu do toreb bawełnianych.
Pytanie nr 4
Pozycja 1.5 Załącznika nr 3 do SIWZ – proszę o uściślenie, jaki to jest papier kremowy
niepowlekany? Klasyczny papier, ale nie biały tylko w kolorze kremowym?
Odpowiedź nr 4
Papier niepowlekany, w odróżnieniu od papieru powlekanego/kredowego nie jest pokryty warstwą
mieszaniny białego pigmentu mineralnego oraz kleju. Charakteryzuje się większą wsiąkliwością
i zróżnicowaną chropowatością (ma naturalną powierzchnię).
Zamawiający wymaga zastosowania papieru o barwie kremowej.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 29 listopada 2013 r. o godz. 10:30
oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:00, nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

