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I,Irzqd,Miasta Mikolowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOI_,OW

W:,,1/

Mikol6w,

UczrestnicyprzetarguKC -3I 20 12
Dostawa material6w promocyjnychLna potrzebl,
reali:z:acji
projektupn. ,,AkademiaUrniejgtnoScidla
Ginrnazjalist6wMikolowa - etapII',.

W zalqczeniuprzesylan4rzapytaniaoflerent6wwraz z odpowiedziami.
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UIIIAEUROPEJSKA
EUROPEJSI(
FUNDTJSZ
SPOLECZNIY

Projektwspol{inansrclvany
ze SrodkowUnii Europejs;kiej
w ramachEuropejskiegoFunduszuSpolercznego
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Mikolow, dnia 18.12.2012
r.

l'lotor'r'
1€i, 43- 1gtl t'"'1

BGR-2.042.21| .t 4.2C)
12.MB

Biu:roZamfwieri Public znvch
w 4uqiEcu
Dotyczy zapytafi w ltostgpowaniu KC-3/2012 na dostawg
materialdw promocyjn:ych n(r
potrzeby realizacii pro"iektu pn. ,,Akatlemia llmiejptnoici
rtta Gimnazjalisttiw, Mik,lowa etap II".
Zapytanie nr 1: Ile sz,tuknotesow?
500 sztuk.
Zapytanie nr 2: Ile kolorow nadruku na koszulce?Ile dokladnie
logotypow ma si*
znajdowadw polu nad,rtrku?
Nalezy wy'ceni6wszystldemozliwe kollorynadruku.O iloScikolor6w,i
ich doboruzdecyduje
zamawiajqcy na etapie projektowania.Minimalna ilosc logoty,pow:
p6.k6;; logo
projektu oraz oznaczanie
"u)*i
projekt6wrv rantachProgramu
Operacyjnego
Kapital
Ludzki.
Z faktu i2 projekt,,AlizLdemia
Umiejpt.no6cidla Ginrnazjalist6rvMikolowa - etap g,, jest
kontynuacj4projektu zr'lat ubieglych prosimy z'.apoznaisig z informacjami
tu^r"irc:zonyrni
na stroniehttp://www.al<ademiamikolorv.pt/.
Na stnonietej znqiduj4
sig m.in.logoprojektuktore
zostanie
wy'korzystane
na potrzeby
niniejrszego
zanrirrvieni:r.
Nalezy miei na uwad:ze::
tresci szatap|'afrczrra
niawi4zuj4ca
do tematykiprojektu,powinnabyc
uzgodnionaz zamawiajErymorirzbyd zgodnaz ak.tualnymi
wytycznyrnidof.vcz4cymi
promocji,
oznaczania
projekt6ww ramach_
Prograrnuoperac,l,inego
Kapitai Lraiti, projektnu.Jrukr,tre5ci
szatagrafrc'zna
bpdziepodlega6akceptacj
i ,Lam,av,iu.iq.ego
Zapytanie nr 3z Czy narlruk z przodui z tylu czy tylko z przodukoszurlki?
Nadruk z przodui z tylu,koszulki.
zapytanie nr 4: Jakqg;r'maturgkoszulek dopu szc)zazamawiai4cy?
Minimum 180.
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KAPITAI
LUDZKI
NARoDollA :;IRATECIA
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UNIA EUROPUSKA
EUROPUSKI
FUNDTJs,Z
SPOtECZNY

projekt wspotfinansowan)'ze
srodkowUniirE,uropejskiej
rv ramachEuropejskiego
Funduszu
Spoteczn€]go

Zapytanie nr 5: Czy plakat ma b1,{,riwustronn\,,i,
Plakatjeclnostronny.
zapytanie nr 6: czy' tablicama byi z nadrukienrdwustronnr,.m?
Tablicaz nadrukiemj eCnostronnym.
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Projektwspotfinansowany
ze irodkow Unii Europejskie:j
w ramachEuropejskiego
Funduszu
Spotecznego

