
 
 

 
PAO/X/MM/46/2019      

Warszawa, 03 lipca 2019 roku 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostawę artykułów 

wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych.  (znak zamówienia: 10/dost./2019). 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie oraz dostawę artykułów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych. Poniżej 

pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 1: 

„Czy Zamawiający wymaga wyprucia oryginalnej metki producenta i wszycia w to miejsce wszywki 

własnej?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Na etapie oceny – nie, na etapie końcowego produktu - tak. 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy próbka oceniana będzie pod kątem jakości znakowania wyłącznie rączki czy powinna być 

wykonana indywidualna wszywka?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Próbka oceniana będzie pod kątem jakości znakowania rączki. 

 

Pytanie nr 3: 

„W opisie (poszetka) występują sprzeczne informacje: drukowana jednostronnie, kolory 4+4 (co 

oznacza druk dwustronny w pełnym kolorze CMYK lub 4 kolorach Pantone po obu stronach). 

Proszę o dokładne określenie ilości kolorów nadruku. Z załączonego do OPZ pliku poglądowego 

nie można tego odczytać, jest on w kolorze szarym. I czy nadruk ostatecznie ma być jednostronny 

czy dwustronny.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający wymaga druku jednostronnego poszetki, kolory 2/0 Pantone. 

 

Pytanie nr 4: 

„Znakowanie opakowania do poszetki 4/4, tj. druk dwustronny w pełnym kolorze CMYK lub 4 

kolorach Pantone po obu stronach. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że na opakowaniu ma być 

logo Zamawiającego, które występuje w 2 kolorach (czerwony i szary). Którą wersję opakowania 

należy wycenić? I czy w przypadku pudełka w kolorze czarnym dopuszcza się nadrukowanie loga w 

kolorze białym lub srebrnym?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Znakowanie pudełka kolory 2/0 Pantone. Zamawiający nie dopuszcza nadruku na pudełku w 

kolorze srebrnym lub białym. 



 
 

 

Pytanie nr 5: 

„Torebka - czy zadruk 4/4 wg Zamawiającego oznacza zadruk po obu zewnętrznych stronach 

torebki czyli również wewnątrz? Czy dopuszcza się zastosowanie laminatu (błysk lub mat)? czy 

musi być lakier offsetowy?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Torebka – druk 4/0, laminat matowy na całość + lakier wybiórczy na logotyp Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 6: 

„Co będzie przedmiotem oceny próbki - sama poszetka czy też pudełko i torebka? 

Jeżeli nie tylko poszetka, to czy dopuszcza się dołączenie do oferty torebki w dowolnym rozmiarze 

celem oceny jakości proponowanego surowca i nadruku? Wykrojnik do właściwego formatu 

torebki dopasowany do wymiaru pudełka będzie wykonany po podpisaniu umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający oceniał będzie; poszetkę, pudełko, torebkę. Dopuszcza dołączenie do oferty torebki, 

pudełka w dowolnym rozmiarze celem oceny jakości proponowanego surowca i nadruku. 

 

Pytanie nr 7: 

„Jednocześnie proszę o określenie minimalnych zamawianych jednorazowo ilości w trakcie 

obowiązywania umowy.  Pozwoli to na precyzyjne oszacowanie kosztów wykonania 

poszczególnych partii. Zamawiający zastrzega zrealizowanie min. 60% podanych nakładów, co 

wyklucza wykonanie od razu 500 sztuk parasolek i 500 sztuk poszetek z wydaniem cząstkowych 

ilości w trakcie trwania umowy do 31.12.2019 r. Musimy postawić na realizację każdorazowo 

składanych zamówień cząstkowych, stąd prośba o określenie zamawianych jednorazowo 

minimalnych ilości.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający jednorazowo zamówi 500 szt. parasoli i 500 szt. Poszetek.  

 

Pytanie nr 8: 

„W oczekiwaniu na stanowisko Zamawiającego, by móc przygotować właściwe wzory, wnoszę o 

wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17 lipca 2019 r.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu składania ofert. 

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert 

nastąpi 15 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie NAWA. 

 

 

 

 

 


