
           

 
Warszawa, dnia 29.03.2018 r. 

 

ZZP.ZP.52/18.193.18 

 

W Y K O N A W C Y 

 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

WYKONANIE ELEMENTÓW AKCJI INFORMACYJNEJ SKIEROWANEJ DO 

PRACODAWCÓW, FIRM I INSTYTUCJI 

 TJ.  MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 

(GADŻETÓW) PROMUJĄCYCH HONOROWE KRWIODAWSTWO,  

znak sprawy: ZZP- 52/18 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby 

Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie Wykonawcy. 

Treść pytań i odpowiedzi podajemy poniżej. 

 

Pytanie 1 
 

Czy zapis: "Okładka notesu twarda matowa gładka z materiału skóropodobnego zamykana na 

czerwoną gumkę" oznacza, że okleina okładki ma być wykonana z materiału skóropodobnego 

(bardzo drogi  materiał) czy z okleiny introligatorskiej - płótna o strukturze skóry (dwukrotnie 

tańszy materiał)? 

 

Odpowiedź 1 

 

Zamawiający utrzymuje zapis, zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia „Okładka 

notesu twarda matowa gładka z materiału skóropodobnego…” 

 

Pytanie 2 
 

Co oznacza zapis: "Notes zawiera 80 kartek (+20) w linię lub w kratkę". Czy ma on zawierać od 

80 do 100 kartek czyli 160 do 200 stron? 

 

Odpowiedź 2 

 

Zamawiający utrzymuje zapis, zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia „Notes 

zawiera 80 kartek (+20)…”, co znaczy, iż będzie to 160 do 200 stron. 

 

Pytanie 3 
 

Jaki kolor i ile procent pełnego koloru ma być użyte przy druku środków notesu?  Proszę podać 

nr pantone. 
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Odpowiedź 3 

 

Zamawiający informuje, iż papier ma być w kolorze białym, min. 80g. Kolor druku linii lub kratki 

czarny lub szary. 

 

Pytanie 4 
 

Na wizualizacji pokazane jest opakowanie jednostkowe notesu, a w opisie nie jest nic napisane na 

ten temat. 

Czy Zamawiający nie przewiduje opakowania jednostkowego notesu? Jeśli jednak Zamawiający 

przewiduje opakowanie jednostkowe notesu, grafika przedstawiona na wizualizacji opakowania 

nie jest możliwa do wykonania techniką tampodruku lub sitodruku, ponieważ zawiera ona 

przejścia tonalne. Idealne odwzorowanie grafiki gwarantuje druk offsetowy lub cyfrowy. Proszę o 

zmanę w opisie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi parametrami opakowania 

jednostkowego. 

 

Odpowiedź 4 

 

Zamawiający informuje, iż wizualizacja jest wyłącznie poglądowa, a przedmiot zamówienia ma 

być zrealizowany zgodnie z OPZ. 

 

Pytanie 5 
 

Wklejka to dodatkowa kartka wklejona w blok notesu. Wizualizacja nie zawiera wklejek. Proszę o 

określenie:  

- ilość kolorów na wklejkach, 

- rodzaj i gramatura papieru na wklejki,  

- miejsce i kolejność umiejscowienia wklejek w bloku notesu. 

 

Odpowiedź 5 

 

Zamawiający informuje, iż 1 strona „wklejki” zawiera: logo kampanii, adres strony internetowej 

www.twojakrew.pl,  grafikę przekazaną przez Zamawiającego (kolorowa – zgodnie z poglądową 

wizualizacją w OPZ), hasło: Nieznajomi. Tak bardzo sobie potrzebni, natomiast 2 strona 

„wklejki” zawiera: wykaz Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z danymi teleadresowymi (1 

kolor). „Wklejka” stanowi 1 i 2 stronę notesu, rodzaj i gramatura papieru zgodna z  OPZ. 

 

Pytanie 6 
 

Nadruk na tasiemce ma być jedno czy dwustronny? Proszę o podanie nr pantone koloru 

czerwonego tasiemki. 

 

Odpowiedź 6 

 

Zamawiający przewiduje nadruk jednostronny. 
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Pytanie 7 
 

Wszystkie odpowiedzi na pytania są niezbędne do wykonania rzetelnej kalkulacji. W związku z 

powyższym proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 09.04.2018 r. z jednoczesną zmianą 

terminów wykonania przedmiotu zamówienia, które stanowią kryterium oceny ofert. 

 

Odpowiedź 7 

 

Zamawiający podtrzymuje terminy składania ofert oraz wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 8 
 

W związku z nie ścisłą informacją odnośnie specyfikacji notesów jako jednego z przedmiotów 

zamówienia, proszę o udzielenie dodatkowej informacji. 

Pytanie dotyczy tzw. "wklejki" w ilości 2 sztuk.  

Jakiej wielkości mają być wklejki ? 

Jeśli miałyby się znajdować wewnątrz notesu to w którym konkretnie miejscu ? 

Czy jako pierwsza i ostatnia strona wewnętrznych kartek (pierwsza i ostatnia z 80) ? 

Czy treść wklejek będzie zawierała kolorowe zdjęcia ? 

 

Odpowiedź 8 

 

Zamawiający informuje, iż: 

- „wklejka” ma mieć wielkość kartki z notesu formatu A5, 

- zgodnie z OPZ „wklejka” ma stanowić 1 i 2 stronę notesu, 

- 1 strona „wklejki” zawiera: logo kampanii, adres strony internetowej www.twojakrew.pl,  grafikę 

przekazaną przez Zamawiającego (kolorowa – zgodnie z poglądową wizualizacją w OPZ), hasło: 

Nieznajomi. Tak bardzo sobie potrzebni, natomiast 2 strona „wklejki” zawiera: wykaz Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z danymi teleadresowymi (1 kolor). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


