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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

WYJAŚNIENIE  DO 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa systemów 

wizualizacji oraz gadżetów promocyjnych programu Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020”. 

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.) Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie 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 

Pytanie: 

Brelok odblaskowy żaglówka - proszę o wyjaśnienie określenia dla nadruku  pojęcia "pełny 

kolor" i potwierdzenie czy chodzi o 4 kolory wynikające z wizualizacji logo Interreg Polska - 

Słowacja? Jeśli jest to możliwe proszę o rozważenie nadruku w 1 kolorze z uwagi na to że 

cena nadruku znacznie przewyższy sam produkt oraz małą powierzchnie nadruku przez co 

logo będzie mało widoczne 

Odpowiedź: 

Chodzi o 4 kolory, wynikające z logo programu; możliwy jest nadruk w jednym kolorze – 

kolor nadruku do ustalenia. 

 

Pytanie: 

Brelok trójkąt odblaskowy - proszę o wyjaśnienie określenia dla nadruku  pojęcia "pełny 

kolor" i potwierdzenie czy chodzi o 4 kolory wynikające z wizualizacji logo Interreg Polska - 

Słowacja? W tym przypadku 1 strona breloka jest bezbarwna, 2 w kolorze - czy na pewno 

nadruk ma być wykonany po obu stronach? Na stronie kolorowej będzie mało widoczny.  

Odpowiedź: 

Chodzi o 4 kolory, wynikające z logo programu; możliwy jest nadruk w jednym kolorze – 

kolor nadruku do ustalenia. 

 

Pytanie: 

Opaska odblaskowa - proszę o weryfikację wymiaru opaski. opaska jest za krótka 

Odpowiedź: 

Błąd w opisie, chodzi o rozmiar 30x3 

 

 



Pytanie: 

Kubek Modern - Proszę o podanie ilości kolorów w nadruku dookoła kubka. Czy w tym 

przypadku chodzi także o nadruk logo Interreg? 

Odpowiedź: 

Nadruk w jednym kolorze, kolor nadruku do ustalenia, logo Interreg również do nadruku. 

 

Pytanie: 

Pamięć USb Twister - proszę o wskazanie ilości kolorów w nadruku na USB. Zalecany jest w 

tym przypadku grawer. Proszę o weryfikację poprawności wskazania metody znakowania.  

Odpowiedź: 

Błędnie wskazano sposób znakowania, Znakowanie grawer. 

 

Pytanie: 

Plastikowa podstawka na telefon komórkowy - proszę o wskazanie ilości kolorów w nadruku.  

 

Odpowiedź: 

Znakowanie: jeden kolor. 

 

Pytanie: 

Pozycja 2 - plecak Primo: Plecak występuje tylko w kolorze czarnym. Proszę o dopuszczenie 
koloru czarnego. 
Odpowiedź: 

plecak kolor czarny, a w opisie jest określony kolor wstawek tj. czerwień i granat. Pod nazwą 
wstawki rozumie się "sznureczki" na zamkach. 
 
Pytanie: 

Pozycja 8 - balon: W opisie przedmiotu jest informacja, że balon trzeba umocować do 
patyczka. TA czynność jest możliwa dopiero po nadmuchaniu balonu. Proszę o wykreślenie 
tej informacji z opisu.  
Odpowiedź: 

Chodzi o części mocujące balonik do patyczka. 
 
Pytanie: 

Pozycja 13 - osłona: Ta osłona została wycofana z oferty importera. Na rynku są takie 
osłony, ale nie występują w kolorach czerwonym i granatowym. Proszę o dopuszczenie 
innych kolorów.  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza innych kolorów. 
 
Pytanie: 

Pozycja 14 - worek: Ile kolorów nadruku  
Odpowiedź: 

Nadruk w jednym kolorze. 
 
Pytanie: 

Pozycja 19 - notes: Złe wymiary. Prawidłowe 80x80x80 mm. Proszę o zmianę 
Odpowiedź: 

Błędnie podano cm, poprawną miarą są mm. 
 
Pytanie: 

Pozycja 20 - pamięć: Czy zamawiający dopuszcza grawer? Jeśli nie, proszę o wskazanie, ile 
ma być kolorów nadruku. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza formę znakowania GRAWER. 



 
Pytanie: 

Pozycja 21 - podstawka: Ile kolorów nadruku 
Odpowiedź: 

Znakowanie jeden kolor. 
 
Pytanie: 

Pozycja 22 - torba: Jaki kolor torby? Nadruk 1 czy 2 strony? Czy Zamawiający dopuszcza 
papier gładki? 
Odpowiedź: 

Kolor torby ekologiczny (szary). Nadruk z jednej strony. Dopuszcza się papier gładki. 
 
 


