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WYJAŚNIENIA  NR 2 DO ZAM. PUB. NR 108/2008 

 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) składa wyjaśnienia  

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego  

nr 108/2008 dotyczącego wytworzenia i dostarczenia materiałów marketingowych. 

 

Wyjaśnienia dot. następującego zapytania: 

 

1. Czy logotyopy DWUP i EURES  

które mają sie pojawić na omawianych materiałach, to dokładnie to co widzimy na górze 1. strony 

SIWZ? Poza tym maja być również adresy WWW - w jakim kolorze? 

  

+ pytania z zakresu prac opisanych w  zał. 1 b 

  

1. rączka ma być ze sznurka, lub może być inna, np. jako wycięcie  (tak jak opisane dalej  

w Państwa tekście) 

zadruk ma być z jednej, czy z obu stron torby? 

  

2. materiał na którym będzie wydruk to tkanina poliestrowa połbł., czy nylon? 

  

3. notesiki post-it 1000 szt. - format to A7, czy różne formaty?(jeśli to jakie i w jakich ilościach),ile 

kartek w 1 notesiku? Czy  nadruk ma być na każdej karteczce czy tylko na okładce, i ile kolorów? 

  

4. czy mamy bardziej szczegółowe informacje, typu ile stron w środku organizera? 

czy przez nadruk rozumiemy tłoczenie suche na okładce zew. skóropodobnej, czy może  

o nadruk na 1. stronie papierowej w środku? 

  

Zamawiający odpowiada: 

 

1.logotypy takie jak na stronie, adresy w kolorze czarnym lub granat. 

 



+ 

 

  

1. Rączka ze sznurka lub wycięcie, zadruk na jednej stronie.  

2.  Papier lakierowany lub laminowany 

3. formaty zbliżone do A7 lub 75x75, po 100 karteczek, nadruk na każdej karteczce 

4. Organizer składający się z: kalendarzy ogólnych na rok 2008, 2009, 2010, 2011,  

a dalej na cały rok 2009 , notatki, adresy  (na każdą literkę jedna strona), ważne telefony,  

tego typu zakładki.  

Tłoczenie ma być na okładce zewnętrznej skóropodobnej 

  

Zamawiający informuje, że dokument ten stanowi integralną cześć Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i Wykonawcy są zobowiązani do jej prawidłowej realizacji. 

 


