
 

 

 

PAO/X/MS/6/2018 

  

Warszawa, dnia 05 marca 2018 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia 5/usł./2018) 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługi drukowania dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Po niżej pytania wraz 

z odpowiedziami Zamawiającego.  

 

 

Pytanie nr 1: 

„Jaką częstotliwość zlecania zamówień na poszczególny asortyment i jakie nakłady poszczególnych 

asortymentów na jedno zamówienie przewiduje Zamawiający?” 

 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający asortyment określił w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Częstotliwość 

zleceń będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Obecnie Zamawiający nie jest w stanie określić 

terminy i zakres poszczególnych zleceń.  

 

Pytanie nr 2:  

„Ulotki dwustronne A4: 

Jaki rodzaj opakowania przewiduje Zamawiający? 

Do jakiego formatu i w jakich nakładach będzie składana ulotka? Jak odczytać podany format 

złożenia ulotki A4: DL, A5, DL? Czy są to 3 różne wzory ulotki A4, z czego każdy ma być złożony do 

jednego z formatów?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na trzy typy ulotek: 

1. A4 składane do DL 

2. A4 składane do A5 

3. DL 

Nakład ulotek do 25 000 sztuk łącznie 

Ulotki pakowane po 100 sztuk w banderolę 

 

Pytanie nr3: 

„Wizytówki osobowe (90x50) dwustronne: 



 

 
 

Ile nakładów i wzorów przy jednym nakładzie przewiduje Zamawiający?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający przewiduje 70 wzorów wizytówek, całość nakładu nie przekroczy 8 000 szt.    

 

Pytanie nr 4: 

„Wizytówki (90x50, UV) ulotki (dwustronne): 

Czy specyfikacja dotyczy wizytówek czy ulotek? 

Co Zamawiający rozumie przez określenie oprawy i uszlachetnienia jako „barwione boki”? Jaką barwę 

przewiduje Zamawiający? 

Ile nakładów i wzorów przy jednym nakładzie przewiduje Zamawiający? 

Dla prawidłowego utrwalenia UV okres 24-godzinny punktowany przez Zamawiającego może 

skutkować pogorszeniem jakości wykonanego asortymentu, w związku z czym czy Zamawiający 

może zweryfikować punktację za tę pozycję asortymentu?” 

 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Specyfikacja dotyczy ulotek w formacie (90x50). Zamawiający przewiduje barwione boki ulotek w 
kolorze spójnym z resztą ulotki 
Poniżej zdj. poglądowe: 

 

 
 
Termin wykonania Zamawiający zwiększa do 5 dni roboczych. Zamawiający przewiduje 3 wzory 
ulotek do 10 0000 sztuk całość. 
Ponadto w związku ze zmianami ulotka nie będzie brana pod uwagę przy kryterium oceny ofert dot. 
terminu realizacji zamówienia.  
 

Pytanie nr 5: 

„Karty pocztowe świąteczne + pasujące koperty (uniwersalna): 

Czy Zamawiający przewiduje koperty do kart pocztowych bez nadruku czy z nadrukiem? Jeśli z 

nadrukiem, to z jakim?” 

 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający przewiduje koperty do kartek pocztowych z nadrukowanym logo  

Kolory 4+0 

 

Pytanie nr6: 

„Identyfikatory dwustronne zgrzewane w laminat A6, A7:  

Czy Zamawiający przewiduje dwa formaty identyfikatorów? Jeśli tak, to jakie nakłady jakich 

formatów? 

Czy Zamawiający przewiduje zgrzanie laminatu identyfikatora wraz z wkładką w postaci 

papierowego identyfikatora lub miałoby to być dostarczone Zamawiającemu oddzielnie do włożenia 

we własnym zakresie przez Zamawiającego?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 



 

 
 

Zamawiający przewiduje dwa formaty identyfikatorów A6 do 1000 szt. i A7 do 1000. Zamawiający 

przewiduje zgrzanie laminatu identyfikatora wraz z wkładką w postaci papierowego identyfikatora. 

 Całość nie przekraczająca 2000 szt. 

 

Pytanie nr 7: 

„Zaproszenia/karty okolicznościowe DL, A5, A6, K 4 (składane na dwa) + pasujące koperty z logo 

firmy: 

Jakie dokładnie wymiary Zamawiający określa dla formatu K 4? 

Do jakiego formatu i w jakich nakładach będą składane zaproszenia/karty okolicznościowe? Jak 

odczytać podany format złożenia: DL, A6, A5? Czy są to 3 lub różne wzory zaproszeń/kart 

okolicznościowych, z czego każdy ma być złożony do jednego z formatów?” 

 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

1. Format K4 – kwadrat o bokach (148,5x148,5mm) 

2. Zaproponowane przez Zamawiającego formaty są czterema rodzajami różnych zaproszeń. 

Drukowanymi w zależności od zapotrzebowania do 1000 sztuk całość. 

 

Pytanie nr8: 

„Notatniki konferencyjne: 

Jaki rodzaj oprawy (łączenia kartek) przewiduje Zamawiający? 

Proszę o weryfikację przez Zamawiającego zapisów dotyczących uszlachetnienia, jako „folia mat lub 

błysk wybiórczo”. Technologicznie nie jest możliwe  zastosowanie takiego rozwiązania.” 

 Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Oprawa - klejona po dłuższym boku, niepowlekana, lakier wybiórczo na logo Zamawiającego z przodu 

i z tyłu. Gramatura okładki 350  

Środek na dole logo Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 9: 

„Jakie nakłady w jakich formatach przewiduje Zamawiający?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Nakład do 3 000 szt.  

DL- 500 szt. 

B5 –500 szt. 

C5 –1 000 szt. 

C4 – 1 000 szt. 

 

Pytanie nr 10: 

„Foldery z przykładowymi testami język polski: 

Jaki rodzaj oprawy (łączenia kartek) przewiduje Zamawiający? 

Czym jest podana przez Zamawiającego liczba stron „50” – liczbą stron zadrukowanych jako okładka i 

środek, liczbą zadrukowanych stron środka, łączną liczbą stron środka (zadrukowanych i 

niezadrukowanych), …?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Okładka- klejona 

Liczba kartek 50 + okładka 

 

Pytanie nr 11: 

„Notatniki: 



 

 
 

Jaki rodzaj spirali przewiduje Zamawiający? 

Jakie dokładnie parametry okładki określa Zamawiający? 

Co dokładnie rozumie Zamawiający określając liczbę stron jako „40”?  

Proszę o weryfikację przez Zamawiającego zapisów dotyczących uszlachetnienia, jako „folia mat lub 

błysk wybiórczo”. Technologicznie nie jest możliwe  zastosowanie takiego rozwiązania.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

1. Liczba kartek 40 – 80 stron 

2.  Okładka niepowlekana, lakier wybiórczo na logo z przodu i z tyłu.   

3. Spirala biała pasująca średnica do objętości notatnika. 

 

 
 

Pytanie nr 12: 

„Chciałabym zapytać o szczegóły zamówienia. 

 Chodzi  mi  o  ulotki dwustronne czy Państwo ten nakład 25 000 szt  

 będą przesyłać w jakiś partiach czy jednorazowo? 

 Jeżeli w partiach to mniej więcej w jakich nakładach?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Ulotki będziemy do druku przesyłać partiami w nakładach mniej więcej 1 000 szt. max do 5000 szt. 

jednorazowo.  

 

Pytanie nr 13: 

„Zapytanie dotyczy cz. II zamówienia – Notes/folder – kieszonka na ulotki i wizytówki. 

Czy w specyfikacji notesu nie ma niedopatrzenia Zamawiającego – papier na wnętrze to 170g. 

Gramatura jest bardzo duża, zazwyczaj jest to maksymalnie 90g.  

Czy okładka jest oddzielna przystosowana do bloczków notesowych? Czy też ma być to forma 

książkowa, czyli okładka połączona z blokiem notesu i na wyklejkach kieszonka na wizytówkę oraz na 

dokumenty? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Papier: środek 70 g chamois 

Okładka: forma książkowa, czyli okładka połączona z blokiem notesu i na wyklejkach kieszonka na 

wizytówkę oraz na dokumenty 

 

Pytanie nr 14: 

„Proszę o wiadomość na jakie koperty należy podać wycenę , ponieważ  każdy format to inna cena.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

koperty 

Nakład do 3 000 szt.  

DL- 500 szt. 

B5 –500 szt. 



 

 
 

C5 –1 000 szt. 

C4 – 1 000 szt. 

W załączeniu poprawiony formularz oferty. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert  nie ulega przedłużeniu.  


