
Znak: AG.I.272.2.3.2021                                                                      Kielce, dn. 22 lutego 2021 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: 

„Zakup gadżetów na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2021 roku”, 

znak: AG.I.272.2.3.2021. 

 

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Opisany portfel nie jest już dostępny w sprzedaży importera i nie planuje kolejnych dostaw.  

W związku z tym proponujemy wprowadzenie zmian w opisie portfela i dopuszczenie: 

- zwiększenia tolerancji wymiarów do 1,5 cm (+/-) 

- kieszenie na karty kredytowe +/- 1 

- kieszenie na dokumenty +/- 1 

- dopuszczenie portfela bez kieszenie zamykanej na zamek 

- dopuszczenie portfela bez okienka w klapce, za to z kieszeniami transparentnymi 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 2 i pozycja nr 3. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści puzzle o parametrach: 

Puzzle A3 w pudełku dwuczęściowym 

Puzzle: 

 rozmiar układanki: 420 x 300 mm (A3) 

99 elementów 

lub 

 rozmiar układanki: 410 x 275 mm (A3-) 

      120 elementów 

 materiał: tektura lita 1,5 mm oklejana jednostronnie wydrukiem 

 wydruk offsetowy 4+0 CMYK, kreda 250, lakier dyspersyjny 

 sztancowane 

 pakowane do woreczka foliowego ze zamknięciem strunowym 

Pudełko dwuczęściowe z tektury litej i mikrofali: 

 typ FEFCO 0422/0302 (dno/wieko) 



 wymiary: 220x155x35/35 mm (dno/wieko) 

 wieko: tektura lita 1,5 mm oklejana wydrukiem 

 okleina wieka: wydruk offsetowy 4+0 CMYK, kreda 130, folia mat/błysk 

 dno: mikrofala jednostronnie bielona E400 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 5. 

 

Pytanie 3: 

Poz. 1 szachy 

Czy dopuszczają Państwo szachy w kolorystyce figur naturalne drewno + brązowe zamiast czarnych i 

białych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony wariant kolorystyczny figur do gry w szachy. 

 

Pytanie 4: 

Poz. 1 szachy 

Brak na rynku takiego nakładu kasetek na szachy o wskazanych wymiarach, wymagana jest produkcja 

indywidualna, która trwa do 8 tygodni – czy przedłużą Państwo termin realizacji dla tej pozycji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 1. 

 

Pytanie 5: 

Poz. 2 portfel damski 

Wybrany przez Państwa model dostępny jest wyłącznie u jednego producenta. Pakowane są w pudełko 

ekologiczne – czy dopuszczają Państwo taki rodzaj opakowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 2. 

 

Pytanie 6: 

Poz. 3 portfel męski 

Wybrany przez Państwa model w kolorze czarnym jest już niedostępny i producent nie planuje kolejnych 

dostaw. Brak na rynku produktu równoważnego. Mamy dla Państwa propozycję alternatywną pakowaną 

w pudełka drewniane. Portfel wyższej jakości, z większą ilością kieszeni oraz zabezpieczeniem RFID. 

Czy Zamawiający dopuszcza pakowanie w takie pudełka? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 3. 

 

Pytanie 7: 

Poz. 13 parasol 

Czy produkt ma być automatycznie rozkładany oraz składany za pomocą przycisku? 

Czy Zamawiający oczekuje parasola z przyciskiem jak na zdjęciu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 13. Parasol może być automatycznie rozkładany i składany za pomocą przycisku. 

 

Pytanie 8: 

Poz. 22 pamięć USB 

Czy Zamawiający dopuszcza znakowanie grawerem? Jest to metoda trwalsza i tańsza niż nadruk 

na metalowym podłożu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość znakowania. 

 

Pytanie 9: 

Poz. 26 długopis 

Czy Zamawiający wymaga aby długopis miał końcówkę do ekranów dotykowych jak na zdjęciu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 26. Jednocześnie informuje, że zdjęcia mają charakter przykładowy. 

 

Pytanie 10: 

Poz. 28 balon 

Do wyceny nadruku na balonach niezbędna jest dokładna informacja o ilości kolorów nadruku – proszę 

o uzupełnienie dokładnej ilości kolorów nadruku. Na balonach w kształcie serca nie ma możliwości 

wykonania nadruku full color z przejściami tonalnymi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nadruk na balonach w kolorach czerwonym logo 112, oraz niebiesko-

czerwonym logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego ma być wykonany zgodnie z załącznikami 

zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 



 

Pytanie 11: 

Dlaczego w dobie pandemii, Zamawiający nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy i naraża 

Wykonawców na dodatkowe ryzyko związane z przemieszczaniem się po kraju? Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjne podpisanie umowy z uwagi, iż Zamawiający 

zapewnia w swojej siedzibie reżim sanitarny. 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Pytanie 13: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie poz. 2, 3 dla zapytania „Zakup gadżetów na potrzeby 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2021 roku” W  OPZ ujęto zapis „Elegancki 

skórzany portfel damski  i męski ma posiadać  kartonowe laminowane, czarne etui”. Portfele w pełni 

zgodne z opisem  pakowane  w  dopasowane pudełka  kartonowe w kolorze brązowym. Czy Państwo 

wymagacie  dodatkowo indywidualnej produkcji czarnych opakowań, która mocno zwiększy cenę 

produktu przy tak małych ilościach 30 szt.? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania, pozycja 

nr 2 i 3. 

 

Pytanie 14: 

Czy na pewno Zamawiający wymaga na plastikowych etui kulach naniesienia nadruku w kolorze białym 

fosforyzującym? Znakowanie farbą fosforyzującą jest kilkukrotnie wyższe od zwykłej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza naniesienie na plastikowych etui kulach zwykłej farby. 

 

 

       z up. Dyrektora Generalnego  

      Marek Lisowski  
      Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego 


