
 
 

 
PAO/X/MS/20/2019      

Warszawa, 25 lutego 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: 2/dost./2019). 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie oraz dostawę artykułów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych. Poniżej 

pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 1: 

„ 

1. Spinacze na notatki RSG  

Surowiec/ materiał Metal  

Kolor:  Czerwony, srebrny 

Opis produktu: Zestaw spinaczy po 10 szt. w opakowaniu 

Wymiary: 5 x 1,x 2 (średnica) cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

Ilustracja poglądowa: 

 

Pakowanie: Po 1000 sztuk w plastikowym, przezroczystym pudełku, 

pakowane po 10 szt. spinaczy. Pudełko wypełnione materiałem 

do którego przyczepione są spinacze w dwóch rządach. Pudełko 

z logo Zamawiającego. Reszta produktów pakowana w 

pojedyncze folie w kartonie zbiorczym 

Szacowany nakład: 3 000 szt. 

 

Czy Zamawiający oczekuje w zestawie 3 różnych wzorów po 10 szt. każdy w jednym opakowaniu  

Plastikowym na którym nadrukowane będzie logo zamawiającego? W łącznym nakładzie 3 000 szt. 

opakowań.”  

 



 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 3 000 sztuk spinaczy na notatki RSG (po 1 000 sztuk 

każdego z podanych wzorów) pakowanych po 10 sztuk spinaczy w plastikowym, przezroczystym 

pudełku. Pudełko wypełnione materiałem do którego przyczepione są spinacze w dwóch rządach. 

Pudełko z logo Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 2: 

„ 

3. Klips na notatki/zakładka 

Surowiec/ materiał Metal  

Kolor:  Czerwony, srebrny 

Opis produktu: Zestaw klipsów po 5 sztuk w opakowaniu  

Wymiary: 10 x 3x 4,5 dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

Ilustracja poglądowa: 

 

Pakowanie: Po 2 sztuki w plastikowym, przezroczystym pudełku. Pudełko z 

logo Zamawiającego. Pudełko wypełnione materiałem do 

którego przyczepione są klipsy w jednym rzędzie 

Szacowany nakład: 2000 szt. 

Czy Zamawiający oczekuje w zestawie 5 różnych wzorów po 2 szt. każdego wzoru czyli łącznie  

10 szt. w jednym opakowaniu plastikowym, na którym nadrukowane będzie logo zamawiającego? 

W łącznym nakładzie 2 000 szt. opakowań.”  

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 2 000 sztuk klipsów na notatki/zakładek (po 400 sztuk 

każdego z podanych wzorów) pakowanych po 2 sztuki w plastikowym, przezroczystym pudełku. 

Pudełko z logo Zamawiającego. Pudełko wypełnione materiałem do którego przyczepione są klipsy 

w jednym rzędzie.  

 

 


