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Szczecin, 2019-08-02

Uczestniczy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
/wszyscy/

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Ogłoszenia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia określonego
reklamowych

–

gadżety

z
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KOWR”.

pn: „Dostawa materiałów
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pod

nr

SZC.WOP.261.25.2019.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści
Ogłoszenia. Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści Ogłoszenia udzielając odpowiedzi na pytania
Wykonawcy.
Pytania z dnia 02.08.2018 r.
1. Czy zamawiający dopuszcza, aby balony w ilości 400 szt. były oznakowane logo 1 kolorze (wersja
achromatyczna). Minimalny nakład zamówienia dla nadruku wielokolorowego wynosi 1000 szt.
Czy zamawiający zgadza się na zwiększenie ilości zamawianych balonów do liczby 1000 szt., aby
nadruk mógł być wykonany zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym?
2. Czy zamawiający dopuszcza, aby kapelusz słomiany mógł być tylko w 1 rozmiarze (Ø27X12CM)
dla całego nakładu?
3. Czy w przypadku kubków zamawiający dopuszcza do oznakowania ich inną metodą niż
sublimacja, np. kalką ceramiczną? Czy zamawiający dopuszcza, aby kubki miały powierzchnię
matową?
4. Czy zamawiający dopuszcza oznakowanie pamięci USB w konfiguracji z czarną blaszką metodą
graweu laserowego?
5. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku pamięci USB z nadrukiem w kolorze, zmianę blaszki ze
srebrnej na białą?
6. Czy zamawiający dopuszcza oznakowanie torby bawełnianej inną metodą znakowania niż
sublimacja, np. sitodrukiem?
7. Czy zamawiający dopuszcza torbę bawełnianą o specyfikacji innej niż podana w zapytaniu
ofertowym. Np. mniejsza gramatura, dłuższe uszy torby, brak kopertowych szwów bocznych?
8. Czy zamawiający dopuszcza worek ściągany sznurkiem z sznurkami w kolorze szarym oraz o
mniejszej gramaturze?
9. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku czarnego parasola oznakowanie go metodą
lithotransfeu. Dookoła elementów grafiki będzie widoczny czarny podkład (ok. 2mm).
10. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku szarego parasola oznakowanie go metodą
lithostransferu. Dookoła elementów grafiki będzie widoczny szary podkład (ok. 2 mm).
11. Czy zamawiający dopuszcza opaski odblaskowe w srebrnym kolorze zamiast w szarym?
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Odpowiedź na pytanie:
Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza aby balony były oznakowane logiem w wersji achromatycznej
oraz nie dopuszcza zwiększenia ilości sztuk balonów, natomiast Zamawiający w tym miejscu modyfikuje
opis produktu dodając, że uwzględnia zmianę kolorystyki balonu i logo tj. Logo nr 1* zielony balon –
znakowanie białe lub pozostawienie kolorystyki balonu zgodnie z opisem w formularzu cenowym.
Ad.2. Zamawiający modyfikuje opis produktu dodając, że uwzględnia wykonanie kapelusza
w jednym rozmiarze lub zgodnie z formularzem cenowym wykonanie kapeluszy w dwóch określonych
rozmiarach.
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza inną metodę naniesienia logo KOWR, ale taką aby logo nie ulegało
wybarwieniu w wyniku wysokiej temperatury, jak również dopuszcza zastosowanie powierzchni matowej.
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza oznakowanie pamięci USB w konfiguracji z czarną blaszką metodą
graweru laserowego.
Ad.5. Zamawiający dopuszcza w przypadku pamięci USB z nadrukiem w kolorze, zmianę blaszki
ze srebrnej na białą.
Ad. 6. Zamawiający dopuszcza oznakowanie torby bawełnianej inną metodą znakowania niż
sublimacja, np. sitodrukiem.
Ad.7. Zamawiający dopuszcza: torbę bawełnianą o gramaturze minimalnej 140 g, zwiększenie
długości uszu torby natomiast nieprzekraczające dł. 70 cm. oraz brak szwów kopertowych.
Ad.8. Zamawiający dopuszcza worek ściągany sznurkiem
oraz o mniejszej gramaturze ale nie mniejszej niż 100 g.
Ad.9. Zamawiający
lithotransferu.
Ad.10. Zamawiający
lithostransferu.
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Ad.11. Zamawiający dopuszcza opaski odblaskowe w srebrnym kolorze zamiast w szarym.

Zatwierdził
p.o. Zastępca Dyrektora
Jarosław Staszak
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