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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Przygotowanie i realizacja konkursu promocyjnego promującego przykłady dobrych 
praktyk projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).”  
Znak sprawy: OR-IV.272.2.9.2019. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) jako Zamawiający informuje,  
iż  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 
 
1. Pytanie:  
Prosimy o podanie szacunkowej wartości zamówienia 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Szacunkowa wartość zamówienia została podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu (część II. pkt 6) 
 
2. Pytanie:  
Zgodnie z wymaganiami SIWZ Wykonawca powinien dysponować grafikiem 

posiadającym doświadczenie przy składzie, łamaniu, opracowaniu graficznym oraz 

przygotowaniu do druku co najmniej 3 periodyków. Jednocześnie publikacja/druk 

periodyków nie jest przedmiotem przetargu i wymagane doświadczenie nie znajdzie 

zastosowania w realizacji usługi. Zadaniem grafika będzie m.in.  opracowanie 

albumu. Czy w związku z tym Zamawiający mógłby doprecyzować, czy posiadanie 

przez grafika doświadczenia np. w przygotowaniu i składzie albumów, broszur, 

poradników będzie uznane za posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia w 

zakresie określonych w SIWZ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 
 



3. Pytanie:  
Prosimy o podanie oczekiwanej kwoty, jaką Wykonawca powinien przeznaczyć na 
zakup nagród w konkursie oraz podanie zakładanej ilości nagród? Kwestia ta 
znacząco wpływa na budżet projektu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SOPZ (Załącznik Z4) zadaniem oferenta jest przedstawienie  
w koncepcji propozycji nagród dla nominowanych projektów oraz projektów 
zwycięskich. W związku z tym, Zamawiający nie wskazuje ani kategorii nagród, jakie 
mają zostać zaproponowane, ani szacunkowej kwoty jaką oferent przeznaczyć ma na 
ich zakup. 


