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BPiZ.271.1.6.2011             Krapkowice, dn. 2011.04.20 
 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  SIWZ 
 

na „Wykonanie i dostaw ę materiałów promocyjnych dla realizacji projektu pn. :  
LETNIE SŁOŃCE NIE ZNA GRANIC” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

– jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. ze zmianami, odpowiadając na pytania 

wykonawców wyjaśniam:  

 

1. Pytanie nr 1 - czy wykonawca otrzyma materiały (przetłumaczone teksty oraz zdjęcia) 

do folderu, który jest przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź:  Zamawiający udostępni materiały i tekst w formie drukowanej. 

Wykonawca moŜe przy opracowaniu przedmiotu zamówienia korzystać z danych 

zawartych na stronach internetowych Miasta Krapkowice i Lipova-lazne (uzyska na to 

zgodę). Tłumaczenie na język czeski i niemiecki – po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca moŜe korzystać z własnych zdjęć lub otrzyma zgodę na uŜycie zdjęć 

istniejących. Mapka topograficzna – po stronie Wykonawcy.    

2. Pytanie nr 2 - W zakresie gadŜetów promocyjnych wymagacie Państwo wykonania 

przynajmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu gadŜetów promocyjnych o 

wartości nie mniejszej niŜ 1000 zł. (dla zadania nr 1) i o wartości nie mniejszej niŜ 

2000 zł. (dla zadania nr 2). Czy w związku z tym konieczne jest wykazanie wykonania 

konkretnie takich gadŜetów jakie są przedmiotem zamówienia (kubki i koszulki), czy 

mogą to być inne gadŜety reklamowe? 

Odpowiedź:  Mogą być inne gadŜety promocyjne, zgodnie z warunkiem określonym w 

dziele V, pkt. 1.2, ppkt. 1.2.1 SIWZ.  

3. Pytanie nr 3 - Czy w części nr 3 FOLDERY, projekt graficzny zostanie przekazany 

Wykonawcy czy wykonanie składu graficznego leŜy po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: Opracowanie projektu graficznego leŜy po stronie Wykonawcy, z 

zastrzeŜeniem § 1 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ – Projektu umowy.  
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4. Pytanie nr 4 - Ile stron wewnętrznych będzie posiadał ten folder? Okładka to 4 strony 

w formacie docelowym 20x20cm (drukujemy z formatu  40x20cm i składamy to na pół 

do szycia). JeŜeli chodzi o środek nie moŜemy wydrukować 18 stron, musimy wybrać 

16 lub 20 poniewaŜ jest to wielokrotność 4 stron. Czyli 4 lub 5 arkuszy 40x20 cm 

złoŜonych w pół i zszytych razem z okładką. 

Odpowiedź:  Dla zadania nr 3: Foldery, Zamawiający podał, Ŝe treść folderu w 

jednym języku nie moŜe zajmować mniej stron ni Ŝ 6 – nie licząc miejsca na zdjęcia. 

Z uwagi na to, Ŝe oprawa folderu winna być szyta, powyŜszy warunek wymusza 

wydrukowanie treść folderu na nie mniej ni Ŝ 20 stronach .        

      

 

         Podpisał: 

        /-/ mgr Andrzej Basiura 

            Burmistrz Krapkowic  

 

 


