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

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) składa wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 94/2010 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wydaniu 1000 sztuk publikacji pt. „Dobre 

praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku”, wykorzystywanych w ramach Działań 

Informacyjno – Promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Treść zapytao skierowanych do Zamawiającego: 

1. Zwracam się z zapytaniem o parametry książki pt ''Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego 

na Dolnym Śląsku '' 

- kolor 

-format 

-oprawa 

oraz informacja dotycząca materiałów, jakimi Państwo dysponujecie np. zdjęcia. 

2.  Zwracam sie z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu SIWZ w zam. pub. 94/2010 na wydanie 

publikacji:- czy podana publikacja będzie miała nadany nr ISBN? 

3. W opisie przedmiotu zamówienia - pkt III, & 3.2 Parametry techniczne, punkt b w brzmieniu: a.      Okładka: 

szyta, sztywna, karton – ok. 1800g/m2 + uszlachetnienie okładki (foliowanie); 

Czy podana gramatura nie jest błędna? 

            Odpowiedzi Zamawiającego: 

1.Informacje opisane w pytaniu nr 1 są szczegółowo opisane w Rozdziale III pkt 3 ppkt 3.1 oraz pkt 3 ppkt 

3.2. lit. a,b,c,d Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 94/2010. 

2. Przedmiotowa publikacja nie będzie miała nadanego ISBN. 

3. Gramatura jest podana prawidłowo i Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie. Natomiast, 

okładka ma być drukowana jednostronnie, czyli okładka twarda 4+0, karton (wyklejka nie może być 

zadrukowana). 

 

Zamawiający, w związku z powyższymi wyjaśnieniami, nie przewiduje zmiany terminu na składanie 

ofert do zam. pub. nr 94/2010. 

          Zamawiający informuje jednocześnie, że dokument ten stanowi integralną cześć Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia do zam. pub. nr 94/2010. 


