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Wrocław, 17 luty  2011r. 
 

DOZ/2540/JS/02/14/2011        

Wszyscy którzy pobrali SIWZ 
  

Wyjaśnienie nr 1 do Zam. Nr.14/2011 
 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi polegające na publikacji 12 raportów końcowych z 

badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu 
Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji 

 
Zamawiający Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) –  udziela 
odpowiedzi na złożone zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1 

Czy publikacje będą miały nadane numery ISBN? Jeżeli tak to czy będą to numery wykonawcy zlecenia? Jest 

to istotna różnica - 5% lub 23% VAT. 

Odpowiedź: 
Raporty nie będą miały nadawanych numerów ISBN 

 

Pytanie nr 2  

Czy przewidujecie Państwo oddzielny dla każdego z raportów projekt okładki? Jeżeli tak to każdorazowo ile 
projektów do wyboru ma przygotować wykonawca?  

Odpowiedź:  
Zamawiający przewiduje oddzielny projekt okładki dla każdego z 12 raportów. Projekt okładki będzie 

każdorazowo konsultowany z Zamawiającym, Wykonawca może przygotować jeden projekt, ale w przypadku 
braku jego akceptacji, po uwzględnieniu sugestii Zamawiającego, Wykonawca dokona poprawek lub 

przedstawi kolejny projekt 

 
Pytanie nr 3 

Jakie i ile procesów edytorski przewidujecie Państwo dla wszystkich publikacji? Przeważnie są to dwie 
korekty i jedna redakcja językowa lub jedna korekta i  jedna redakcja językowa.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa ilości procesów edytorskich dla publikacji każdego z raportów, jednak przewiduje 

minimum dwie korekty i jedną redakcję językową treści każdego z raportów. 

 
Zamawiający informuje, że dokument ten stanowi integralną cześć SIWZ do zam. pub. nr 14/2011. 

 
 

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie 

zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. przedłużenie terminu 
składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2011r. o godz.10.30 w Sali  nr 306a. 

 
Jednocześnie informuję że modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

 

 
 


