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WYJASNIENIE TRESCI ZAPROSZENIA

Dot. postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajqcej kwoty 30000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 stycznia 2008r. Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1843 ze zmianami) pod nazwa_ ,,Ustuga druku wraz z dostawa, materiatow promocyjnych, reklamowych i
publikacji dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku w 2020 roku" - cze.sc I - III.

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku zawiadamia, ze w przedmiotowym poste_powaniu w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego, wptyne_ty zapytania od Wykonawcy dotyczqce wyjasnienia tresci
zaproszenia do sktadania ofert, ktore wraz z odpowiedziami umieszczamy ponizej:

Pytanie nr 1

Zata_cznik nr 2.1. do zaproszenia

Poz. 4,10,12

Minimalna ilosc stron katalogu klejonego wynosi 48+4, w zapytaniu zamawiaja_cego pojawiaja_ sie. Katalogi o
mniejszej objetosci stron z oprawa klejona_, czy w zwia_zku z tym zamawiaja_cy dopuszcza zmiane. sposobu
oprawy katalogu na tzw. szycie?

Odpowiedz na pytanie nr 1

pozycja 4,10,12 - Zamawiaja_cy nie dopuszcza zmiany sposobu oprawy katalogu

Pytanie nr 2

Zata_cznik nr 2.1. do zaproszenia

Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

Folia btysk na oktadkach katalogow-czy folia ma bye ktadziona dwustronnie czyjednostronnie

Odpowiedz na pytanie nr 2

pozycje 1, 2, 3, 4, 5,10,11,12 - folia ma bye na I i IV stronie oktadki
pozycje 8, 9 - jednostronnie
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Pytanie nr 3

Zatqcznik nr 2.1. do zaproszenia

Poz. 8, 9,19, 22,

Katalogi szyte - w specyfikacji pojawiaja. sie_ okreslenia ,,oprawa szyta" oraz ,,oprawa: szycie zeszytowe".
Prosze. o doktadne wyjasnienie co zamawiajqcy rozumie pod poje_ciem ,,oprawa szyta".

Odpowiedz na pytanie nr 3

Poz. 8, 9 - oprawa zeszytowa tj. druciana (zszywkami dwiema) jak w dawnych zeszytach 16-to kartkowych

szycie zeszytowe - in. oprawa zeszytowa, potqczenie naste_puje przez szycie drucianymi zszywkami poprzez
grzbiet ztamanych sktadek

oprawa szyta - grzbiety sktadek nie sa. frezowane, a zszywa nicmi, nast^pnie caty grzbiet wktadu jest
zaklejany i ta_czony z oktadka,

oprawa klejona - kartki i caty wktad z oktadkq sa_ pota_czone za pomocg kleju

Wyjasnienie tresci Zaproszenia do sktadania ofert wprowadzone niniejszym pismem jest wigzqce dla
wszystkich wykonawcow ubiegaja_cych si§ o udzielenie niniejszego zamowienia. Zamawiajqcy nie przedtuza
terminu do sktadania ofert.
Przedmiotowe pismo stanowiqce integralng cz^sc Zaproszenia zostato opublikowane na stronie
internetowej Muzeum www.muzeum.slupsk.p! w dniu 03.01.2020r.
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