Warszawa, dnia 08.04.2019 roku
Postępowanie nr 3/IAM/2019/04
C.262.45.2019.HZ1
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Usługa druku materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania
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), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie zadane w dniu 05.04.2019r.
Mam pytanie o pocztówki, czy mają Państwo zdjęcie , projekt jak ma wyglądać efekt końcowy.
W opisie jest Karton Ensocoat 330g, - występuje w gramaturach albo 300g, albo 350g,
Jednostronnie powlekany nie występuje jest powlekany 2 stronnie.
Kaszerowanie folią – białą?
I punkt nie wiem o co chodzi :
300g, …., A6 x 4 naklejki
Są w opisie 2 kartony i 2 rozmiary pocztówek, proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ , wzór
pocztówki zostanie przekazany Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami), dokonuje modyfikacji
SIWZ w następującym miejscu:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Zadanie nr 1
Jest
1. Pocztówka
Pocztówki z naklejką na konferencję Digital Cultures
a. Nakład: 7000 egz.
b. Format kartki: 125 x 186 mm
c. Papier: Karton Ensocoat 330 g/m2
d. Zadruk: 0+2 (Black + Pantone) – zadruk po stronie powlekanej
e. Wykończenie: lakier dyspersyjny
f. Kaszerowanie kartonu po stronie niepowlekanej folią samoprzylepną
błyszczącą zadrukowaną w sposób następujący:
• Kolorystyka zadruku: 4+0
 Dodatkowo: wykrojnik i nacięcie folii tak, aby elementy dały się
odkleić z kartki
 300g, karton jednostronnie powlekany, druk off-setowy, A6 x 4
naklejki (4 fragmenty do odklejenia – które powinny być osobno
odklejalne)

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiednio do dnia 30 sierpnia 2019. Dostarczenie
przedmiotu zamówienia (wraz z wniesieniem) bezpośrednio do siedziby Instytut Adama
Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Wzór pocztówki przekazany zostanie wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu.
Powinno być
1. Pocztówka
Pocztówki z naklejką na konferencję Digital Cultures
a. Nakład: 7000 egz.
b. Format kartki: 186 x 125 mm
c. Papier: Karton Ensocoat 350 g/m2
d. Zadruk: 0+2 (Black + Pantone)
e. Wykończenie strony zadrukowanej : lakier dyspersyjny
f. Kaszerowanie kartonu po stronie niezadrukowanej folią samoprzylepną błyszczącą kolorową
(kolor podany zostanie wykonawcy po podpisaniu umowy). Folia zadrukowana i
sztancowana.
g. Zadruk folii:
• Kolorystyka zadruku: 4+0 . Zadrukowane elementy będą tworzyły naklejki.
• Dodatkowo: wykrojnik i sztancowanie folii tak, aby elementy dały się odkleić z kartki.
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiednio do dnia 30 sierpnia 2019. Dostarczenie
przedmiotu zamówienia (wraz z wniesieniem) bezpośrednio do siedziby Instytut Adama
Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Wzór pocztówki przekazany zostanie wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu.
2. Art. 10 pkt.22 Opis sposobu przygotowania oferty
Jest
Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
Druk materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania
Postępowanie nr 03/IAM/2019/04
„Nie otwierać przed dniem 11.04.2019, godz. 11.00”
Powinno być
Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
Druk materiałów promocyjnych w podziale na 2 zadania
Postępowanie nr 03/IAM/2019/04
„Nie otwierać przed dniem 12.04.2019, godz. 11.00”
3.

Art.11 pkt.1 i 4 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Jest
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie
– recepcja do dnia 11.04.2019r. do godziny 10.30 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w Art. 10 pkt. 22 SIWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 11.04.2019 r. o godzinie
11.00
Powinno być
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mokotowskiej 25 w Warszawie
– recepcja do dnia 12.04.2019r. do godziny 10.30 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w Art. 10 pkt. 22 SIWZ.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 12.04.2019 r. o godzinie
11.00

Powyższe zmiany są wiążące dla stron. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane
w dniu 08.04.2019 pod numerem 540067648-N-2019.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Instytutu Adama Mickiewicza

Dariusz Sobkowicz

