
Znak: AG-I.272.2.14.2017          Kielce, 16.05.2017 r. 
 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1  
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów 
promocyjnych z logo dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego”, znak sprawy: AG-I.272.2.14.2017. 
 
Pytanie1: 
„Czy można składać oferty częściowe” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Pytanie 2: 
„Poz8 filizanka z spodkiem   
Czy nadruk ma być po 1 stronie filiżanki czy z dwóch?” 
Odpowiedź: 
Nadruk jednostronny 
 
Pytanie 3: 
„Poz 10 torba sportowa 
Proszę określić dokładnie ilośc kolorów nadruku ,bo pojęcie pełen kolor wystepuje tylko dla druku metoda cmyk a 
na tego typu gadżetach sa to pantony pełne kolory więc musi być określona ilość tych kolorów by wszyscy 
uczestnicy mogli wycenić na tych samych parametrach 
Proszę określić ilośc koloróe nadruku.” 
Odpowiedź: 
4 kolory 
 
Pytanie 4: 
„Poz. 21 reklamówka duża 
Proszę określić ilośc kolorów nadruku ,  
Nadruk ma być jednostronny? Czy dwustronny ? 
Czy dopuszczają Państwo rozmiar torby” 
Odpowiedź: 
4 kolory, nadruk jednostronny 
 
Pytanie 5: 
„Poz 22 reklamówka mała 
Proszę określić ilośc kolorów nadruku ,  
Nadruk ma być jednostronny? Czy dwustronny ? 
Czy dopuszczają Państwo rozmiar torby” 
Odpowiedź: 
4 kolory, nadruk jednostronny 
 
Pytanie 6: 
„Pozy.23 torba ekologiczna 
Nadruk na torbie jednostronny? Czy dwustronny?” 
Odpowiedź: 
Nadruk jednostronny 
 
Pytanie 7: 
„Poz.24 opaska dla seniorów 



Ile kolorów nadruku na opasce proszę o określenie /” 
Odpowiedź: 
Logo do opaski zamieszczone OPZ 
 
Pytanie 8: 
„Poz 26 smycz 
Proszę o dokładne określenie szerokości smyczy bo podany wym10-20mm to wszystkie rozmiary występujące na 
rynku które maja różne ceny 
Jeżeli nie określicie dokładnie szer smyczy wszyscy wycenia smycze 10mm bo sa najtańsze 
Proszę o dokładne określenie szer smyczy” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z OPZ 
 
Pytanie 9: 
„Poz 27 kubek ceramiczny 
Nadruk na kubku z jednej czy 2 stron ? 
Czy ma być opakowanie czy nie ? róznica w cenie”  
Odpowiedź: 
Nadruk jednostronny. Zamawiający nie wymaga opakowania jednostronnego 
 
Pytanie 10: 
„Poz 29 ksiazka album 
Czy na okładce ma być nadruk full kolor dwustronnie ? bo jeżeli tak to karton przez Państwa wybrany  jest 
jednostronnie powlekan(błysk) druga strona jest biała ale nie powlekana i nadruk wyjdzie matowy 
Czy srodek ma książki ma być dwustronnie full kolor na każdej stronie? czy druk w srodku  jest 1 kolor ?” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z OPZ 
 
Pytanie 11: 
„W oczekiwaniu na odpowiedzi proszę o przesuniecie terminu składania ofert” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na pytania, które będą wpływać od 17.05.2017 r. będzie udzielał 
odpowiedzi fakultatywnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


