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MCPS.ZP/TŻ/351-2/2018/U     Warszawa, dn. 28.02.2018 r. 

Uczestnicy postępowania 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o treści 
udzielonych wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania 
na wykonanie publikacji, biuletynów, informatorów i broszur informacyjno-edukacyjnych: 
 

Pytanie nr 1 (dotyczy 1 części zamówienia): 

„ … jak rozumieć zapis: 

4. Zadanie IV 

Opracowanie graficzne zakładki do publikacji dwustronnie zadrukowanej: 

- format B5 

- kolor 4x4 (CMYK) 

- papier min 250 gram, kreda 

- Nakład 1000 szt 

- Zakładka w kształcie żarówki, szerokość do 4 cm. 

czy mamy przygotować wykrojnik i zakładka będzie miała kształt żarówki ? czy też zakładka w formie 

prostokąta o wymiarach : 

szerokość 4 cm , wysokość ??? ” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakładka powinna mieć kształt prostokątna o wymiarach: 

Szerokość : 40 mm (tolerancja wymiaru ± 2 mm) 

Wysokość: 250 mm (tolerancja wymiaru ± 2 mm) 

Pytanie nr 2 (dotyczy 1 części zamówienia) 

„ Dot. zadania II: czy akceptują Państwo wydruk publikacji w formacie 160 x 235 mm? Jeśli nie, 

bardzo proszę o podanie wymiaru formatu B5 w mm.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający akceptuje druk publikacji w formacie B5 (176 x 250 mm). 

Pytanie nr 3  (dotyczy 1 części zamówienia)  

„Dot. zadania IV: bardzo proszę o informację, czego dotyczy format B5, czy jest to format publikacji 

do której będzie wkładana zakładka? Proszę o podanie wysokości zakładki.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Format B5 dotyczy wysokości zakładki. Zakładka powinna mieć kształt prostokątna o wymiarach: 

Szerokość : 40 mm (tolerancja wymiaru ± 2 mm) 

Wysokość: 250 mm (tolerancja wymiaru ± 2 mm) 

Pytanie nr 4 (dotyczy 2 części zamówienia) 

„Bardzo proszę o informację czy w przypadku obu zadań okładka ma być w jakiś sposób 

uszlachetniona?” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Poza wskazanymi w opisie zamówienia parametrami Zamawiający nie przewiduje dodatkowych 

sposobów uszlachetniania okładki. 


