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znak sprawy: OR-IV.272.2.11.2016 Rzeszów, dnia 10.08.2016 r.  

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kalendarzy 

informacyjno – promocyjnych na 2017 r. promujących Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz opracowanie graficzne, skład, 

łamanie oraz wydruk w nakładzie 3 000 sztuk ulotki  informacyjnej pt. Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 znak sprawy:            

OR-IV.272.2.11.2016. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Urząd Marszałkowski   

Województwa Podkarpackiego jako Zamawiający informuje, że złożone zostało 

pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

Pytanie 1 Kalendarz książkowy I, II, III: 

1) Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w pięciu językach zawierające m.in. PL, GB, 

D, F? 

2) Czy Zamawiający dopuszcza papier kremowy kalendarium? 

3) Czy Zamawiający dopuszcza okładkę z prostymi rogami? 

4) Czy Zamawiający dopuszcza skrócone kalendarium na obu stronach kalendarium (na 

rozkładówce)? 

5) Czy Zamawiający dopuszcza zamarkowaną perforację stron z oświadczeniem 

komunikacyjnym? 

 

 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający nie dopuszcza kalendarium w pięciu językach. 

2) Zamawiający nie dopuszcza kremowego papieru kalendarium. 

3) Zamawiający nie dopuszcza okładki z prostymi rogami. 

4) W SOPZ Zamawiający opisał wymagane kalendarium, tj.: „skrócone kalendarium 

całoroczne 2017 i 2018, na końcu kalendarza planer na styczeń 2018; układ 
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kalendarium: tydzień na lewej stronie, część notatkowa na prawej (od XII do XII), 

skrócone kalendarze po prawej stronie”. Zamawiający nie dopuszcza skróconego 

kalendarium na obu stronach. 

5) Zamawiający nie dopuszcza zamarkowanej perforacji stron z oświadczeniem 

komunikacyjnym. 

 

Pytanie 2 Kalendarz trójdzielny: 

Czy Zamawiający dopuszcza kalendarium w pięciu językach? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza kalendarium w pięciu językach. 

 

Pytanie 3 Kalendarz biuwar: 

Jaki ma być nakład kalendarzy? 

 

Odpowiedź: 

Nakład kalendarzy typu biuwar – 800 szt. 

 

 

 

 

 


