
 
Warszawa, dnia 09/05/2018 

ZZP.ZP.80/18.307.18 

 

WYKONAWCY 

 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

pisemne zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak:  

ZZP-80/18 na WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZA ŚCIENNEGO PLANSZOWEGO NA 

SPIRALI Z LOGOTYPEM KAMPANII „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” I ADRESEM STRONY 

INTERNETOWEJ WWW.TWOJAKREW. 

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

PYTANIE 1:  

W wymaganiach jest zapis kolor 4+4 i  liczba kart 8  - pierwsza karta tytułowa oraz ostatnia w kolorze białym – 

czyli 2 karty bez zadruku, a pozostałe 6 kart zadrukowane 4+4 ? 

W kolejnym wierszu opis elementów karty tytułowej : rok, hasło….– czyli będzie nadruk – czy tylko 4+0 – czy 

4+4. 

Czy ostatnia karta będzie miała nadruk? Jaki 4+0 czy 4+4 

W pozycji druk jest zapis – każdy miesiąc na osobnej karcie. 

Czy w takim razie kart ma być łącznie 8 - zadrukowanych dwustronnie czy kart ma być 14 - zadrukowanych 

jednostronnie? 

  

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone  

w SIWZ – SOPZ, tj.  

• liczba kart: 8, 

• pierwsza karta tytułowa zawiera: rok, hasło kampanii, logotyp, miniatury grafik oraz nazwę programu 

polityki zdrowotnej, nadruk jednostronny,  

• karty 2-7 z miesiącami, każdy miesiąc na osobnej stronie karty, kolor: 4+4, 

• ostatnia (ósma) karta – biała. 

 

PYTANIE 2:  

Bardzo proszę Zamawiającego o określenie jakiego koloru ma być koperta, jakiej gramatury, zamykana  

po krótkim czy długim boku, samoklejąca z paskiem lub klejona na mokro oraz czy koperta  

ma być z nadrukiem. Jeśli ma być nadruk, proszę określić ilość kolorów.  Są to czynniki mające znaczący wpływ 

na cenę. 

 

  

 



ODPOWIEDŹ 2:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ wygląd koperty stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Zgodnie z 

pkt. 2.2. Wartość punktowa w kryterium nr 2 wygląd koperty wyliczana jest następująco:  

• Nadruk w kolorze czerwonym „Łączy nas krew, która ratuje życie” na białej, matowej kopercie – 35 pkt 

• Brak nadruku – 0 pkt. 

 


