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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 oraz 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 
„Pozycja 1 
Po którym boku będzie klejenie? 
Czy folia błysk ma być położona na kładce jednostronnie?” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Klejenie po dłuższym boku. Folia błysk położona na okładce jednostronnie. 
 
Pytanie nr 2 
„Pozycja 2 
Czy miałaby być oklejka z zewnątrz? 
Jaki rodzaj papieru dla oklejki i wyklejki?” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Oklejka z zewnątrz; papier oklejki obustronnie powlekany o gramaturze 150 g/m2, papier wyklejki 
niepowlekany o kolorze dostosowanym do koloru papieru bloku o gramaturze 150-175 g/m2. 
 
Pytanie nr 3 
„Pozycja 3 
Po którym boku będzie klejenie? 
Czy okładka ma być z oklejką z zewnątrz i wyklejką wewnątrz? Jaki będzie zadruk oklejki i wyklejki?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Klejenie po dłuższym boku. Okładka z oklejką z zewnątrz i wyklejką wewnątrz. Oklejka 4+0, wyklejka 4+0. 
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Pytanie nr 4 
„Pozycja 4 
Po którym boku będzie klejenie?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Klejenie po dłuższym boku. 
Pytanie nr 5 
„Po którym boku będzie szycie? 
Czy Zamawiający dopuszcza okładkę z papierem typu kreda? 
Czy folia na okładce będzie jednostronna?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Szycie po dłuższym boku. Tak. Folia błysk położona na okładce jednostronnie. 
 
Pytanie nr 6 
„Pozycja 6 
Po którym boku będzie szycie? 
Czy Zamawiający dopuszcza okładkę z papierem typu kreda? 
Czy folia na okładce będzie jednostronna?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Szycie po dłuższym boku. Tak. Folia błysk położona na okładce jednostronnie. 
 
Pytanie nr 7 
„Pozycja nr 8 
Po którym boku będzie klejenie?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Klejenie po dłuższym boku. 
 
Pytanie nr 8 
„Pozycja nr 9 
Czy Zamawiający dopuszcza okładkę z papierem typu kreda?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Zamawiający nie dopuszcza okładki z papierem typu kreda. 
 
Pytanie nr 9 
„Pozycja 10 
Po którym boku będzie szycie?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Szycie zeszytowe po dłuższym boku. 
 
Pytanie nr 10 
„Pozycja 11 
Po którym boku będzie szycie?” 
 
 
 



 

Odpowiedź na pytanie nr 10 
Szycie zeszytowe po dłuższym boku. 
 
Pytanie nr 11 
„Pozycja 13 
Po którym boku będzie klejenie?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Klejenie będzie po dłuższym boku. 
 
Pytanie nr 12 
„Pozycja 14 
Po którym boku będzie szycie? 
Czy Zamawiający dopuszcza okładkę z papierem typu kreda?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Klejenie będzie po krótszym boku. Zamawiający nie dopuszcza okładki z papierem typu kreda. 
 
Pytanie nr 13 
„Pozycja 15 
Czy Zamawiający dopuszcza okładkę z papierem typu kreda?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Zamawiający nie dopuszcza okładki z papierem typu kreda. 
 
Pytanie nr 14 
„Pozycja 18 
Jaki będzie rodzaj oprawy i po którym boku?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
Okładka klejona, po krótszym boku. 
 
Pytanie nr 15 
„Pozycja 19 
Po którym boku będzie klejenie?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Klejenie będzie po krótszym boku. 
 
Pytanie nr 16 
„Pozycja 20 
Po którym boku będzie szycie? 
Czy okładka będzie z oklejką i wyklejką? Jeśli tak, to jaki rodzaj papieru i zadruku mają mieć?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
Szycie po krótszym boku, oklejka: kreda mat full kolor, wyklejka: kolor biały. 
 
 
 



 

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wprowadzone niniejszym pismem jest wiążące dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przedłuża 
termin składania ofert. 
Przedmiotowe pismo stanowiące integralną część Zaproszenia zostało opublikowane na stronie 
internetowej Muzeum www.muzeum.slupsk.pl w dniu 05.01.2022r.  
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