C.262.14.2020.KK1
Warszawa, dnia 26.02.2020 roku
Postępowanie nr 15/IAM/2020/02
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa
materiałów promocyjnych na potrzeby Programu CED
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ obowiązującego w przedmiotowym
postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1 zadane w dniu 24.02.2020r
Dzień dobry,
chciałabym doprecyzować opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu CED
Numer postępowania 15/IAM/2020/02
2. Długopis ekologiczny
Długopis który Państwo wytypowaliście nie posiada elementów metalowych. Jest on wykonany z
papieru kraftowego i ABS. Na rynku nie ma długopisu metalowo – papierowego.
W związku z powyższym wnoszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
Niżej zdjęcie produktu z elementami ABS:
Odpowiedź:
W SIWZ jest
2 - długopis ekologiczny promujący CED
Opis przedmiotu:
 Materiał korpusu: papier/karton; metalowe zakończenie
 Kolor: naturalny
 Wkład: niebieski
 końcówka do ekranów dotykowych
 Orientacyjne wymiary 115 x 10 mm
 Rodzaj nadruku: Tampondruk (kolor fioletowy wg wzoru), dwa miejsca
Ilość: 1200 sztuk
Termin realizacji: do 3 kwietnia 2020
W SIWZ winno być:
2 - długopis ekologiczny promujący CED
Opis przedmiotu:
 Materiał korpusu: papier kraftowy/karton; zakończenie wykonane z ABS
 Kolor: naturalny
 Wkład: niebieski
 końcówka do ekranów dotykowych
 Orientacyjne wymiary 115 x 10 mm
 Rodzaj nadruku: Tampondruk (kolor fioletowy wg wzoru), dwa miejsca
Ilość: 1200 sztuk
Termin realizacji: do 3 kwietnia 2020

Numer postępowania 15/IAM/2020/02

Pytanie nr 2 zadane w dniu 26.02.2020r
w nawiązaniu do przetargu bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
1. znakowanie termos.
Termos jest wykonany ze stali nierdzewnej, najtrwalszą i najbardziej właściwą metoda znakowania w
tym wypadku jest grawer.
Tampodruk może ulegać starciu z powierzchni stali nierdzewnej.
Czy Zamawiający dopuszcza znakowanie w formie graweru.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza znakowania metodą grawerowania.

W związku z modyfikacją SIWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesuwa termin
składania ofert z dnia 03.03.2020r. godz. 11:30 na dzień 04.03.2020r. godz. 11:30 oraz termin
otwarcia ofert z dnia 03.03.2020r. godz. 12:00 na dzień 04.03.2020r. godz. 12:00.

Powyższe zmiany zostały opublikowane w BZP w dniu 27.02.2020r. pod nr 540035921-N-2020 i są
wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem
p.o. Dyrektor
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