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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa materiałów 

promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku.” 

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

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 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 

Puzzle A3 - 300 elementów Brak na rynku puzzli o podanej specyfikacji. 

Czy zamiast 260 elementów, puzzle mogą mieć  300 elementów? Brak na rynku puzzli o 

podanej specyfikacji. Czy dopuszczą Państwo puzzle 300 el. pakowane pudełko dwuczęściowe 

o wym. 270 x 170 x 30 mm, wykonane z : spód biały lub zadrukowany ,z tektury falistej, 

kaszerowanej papierem kredowym 150g,    wieko - wykonane z kartonu 300 g , zadrukowane 

4/0 CMYK, pokryte folią matową, 

Pudełka , których wieko jest wykonane z kartonu , a nie z tektury mikrofalistej, 

wyglądają  lepiej . Powierzchnia kartonu jest gładsza, niż powierzchnia tektury. Nie ma to 

wpływu na stabilność pudełka, a efekt jest zdecydowanie lepszy, do tego są tańsze i szybsze w 

produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie 

 

Puzzle A4 - 60 elementów Brak na rynku puzzli o podanej specyfikacji. 

Czy pudełko może mieć wymiary 297 x 210 x 35 mm ,wykonane z : spód biały lub 

zadrukowany ,z tektury falistej, kaszerowanej papierem kredowym 150g,    wieko - wykonane 

z kartonu 300 g , zadrukowane 4/0 CMYK, pokryte folią matową, 

Pudełka , których wieko jest wykonane z kartonu , a nie z tektury mikrofalistej wyglądają  lepiej 

. Powierzchnia kartonu jest gładsza, niż powierzchnia tektury. Nie ma to wpływu na stabilność 

pudełka, a efekt jest zdecydowanie lepszy, do tego są tańsze i szybsze w produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie 

 


