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               WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł zgodnie z art. 

2 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 

ze zmianami) pod nazwą „Usługa druku wraz z dostawą materiałów promocyjnych, reklamowych i 

publikacji dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 2022 roku – część I – III”. 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego, wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści 
zaproszenia, które wraz z odpowiedzią umieszczamy poniżej: 
 
Pytanie nr 1 
„Dot. Pozycji nr 4 oraz 5 – czy podana liczba stron 80 jest z okładką czy bez okładki? 
Dot. części 1 pozycja  nr 16 – prosimy o określenie grubości papieru okładki. 
Dot. części I pozycja nr 22 – prosimy o dokładne sprecyzowanie papieru środka oraz okładki. Czy okładka 
ma być wykonana z tektury 2 mm czy to ma być kreda 300g? Jeżeli tektura 2 mm to czy wyklejka ma mieć 
zadruk 4+4 czy ma być bez zadruku.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Pozycja 4 oraz 5 - Podana ilość stron 80 jest bez okładki 
Pozycja 16 - papier okładki tektura 2,5 mm, folia błysk + mat 
Pozycja 22 środek: kreda błysk 200, okładka: tektura 2 mm, folia błysk, wyklejka zadrukowana 
 
Pytanie nr 2 
„Dot. Pozycji nr 35 – Mapka Swołowo – W specyfikacji widnieje zapis „format A4, z bloczka” – czy to ma być 
mapka klejona w bloczku? Jeżeli tak to prosimy o sprecyzowanie po którym boku ma być klejenie oraz ile 
map ma być w jednym bloczku”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Mapka klejona w bloczku po krótszym boku; 100 szt. w bloczku. 
 

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wprowadzone niniejszym pismem jest wiążące dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przedłuża 
terminu do składania ofert. 
Przedmiotowe pismo stanowiące integralną część Zaproszenia zostało opublikowane na stronie 
internetowej Muzeum www.muzeum.slupsk.pl w dniu 15.12.2021r.                                                                      
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