Warszawa, dnia 21 września 2011 r.
Znak sprawy: BPR-390-11/11
L.dz. KR-171/11
Znak postępowania: ZP/PRPW/PN/7/2011
Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na druk książki pt. „Inżynieria procesów
biomedycznych – inżynieria produktu farmaceutycznego” – 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia
wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań oraz odpowiedzi dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Pytanie nr 1
Proszę doprecyzować, co należy rozumieć pod określeniem „przygotowanie materiału do druku”?
W jakiej postaci otrzymujemy materiał do druku?
Odpowiedź nr 1
Pod pojęciem „przygotowanie materiału do druku” należy rozumieć sprawdzenie poprawności
dokumentu otwartego i przygotowanie plików pdf do druku (sprawdzenie czy zdjęcia są poprawnej
rozdzielczości, czy są zapisane w CMYK, czy plik posiada wszelkie pasery, marginesy lustrzane).
W ramach „przygotowania do druku”, Wykonawca powinien dokument poprawić tak, aby poprawnie
się on wydrukował.
Materiał do druku zostanie przekazany w następującej postaci:
1)
okładka – plik otwarty Indesign CS4 + plik pdf do podglądu (MAC)
2)
środek – plik word + plik pdf (PC)
Pytanie nr 2
Jak ma wyglądać 1 egzemplarz próbny? Czy ma to być ozalid + proofy? Czy kolorowe szczotki
z maszyny cyfrowej?
Odpowiedź nr 2
Egzemplarz próbny mają to być proofy cyfrowe wykonane ze stron ze zdjęciami oraz z okładki. Dla
stron bez zdjęć powinien to być ozalid lub wydruk cyfrowy (do akceptacji tekstów).
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 5 października 2011 r.
o godz. 11:00 oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:30, nie ulega zmianie.
Z poważaniem,

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

