„Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów
Mikołowa – program rozwojowy”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69

Mikołów, dn. 31.08.2012 r.

l.dz.

do wszystkich uczestników
postępowania

dotyczy: wyjaśnienia treści siwz w postępowaniu o sygnaturze 3/G/2012

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich z siedzibą w Mikołowie zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu dotyczącym „Dostawy materiałów na konferencję podsumowującą projekt
Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy”.

Zapytanie z dnia 29.08.2012 r.
W celu przygotowania wycen proszę o doprecyzowanie następujących założeń technicznych:
1. torba
kraft biały gładki - występuje w gramaturze 110 g/m kw. - druk w jednym kolorze czy w pełnym
kolorze?
4. kalendarz
7-cio planszowy - druk dwustronny w pełnym kolorze?
czy
13 planszowy - druk dwustronny w kolorze
czy awers w pełnym kolorze a rewers w jednym kolorze,
czy druk jednostronny w kolorze - awers w kolorze, rewers bez nadruku?
projekt do druku dostarcza Zamawiający?
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5. broszura
projekt do druku dostarcza Zamawiający?
6. teczka
wysztancowana z wykrojnika czy składana na pół z zachowaniem grzbietu 10 mm?
wykrojnik dostarcza Zamawiający?
jeśli nowy wykrojnik poproszę o podanie wymiarów zewnętrznych po otwarciu teczki?
9. zaproszenie
proponuję papier satynowany 250g - biały, ponieważ na granatowym papierze nie będzie
właściwego efektu druku kolorowego (4+4)
Wyjaśnienie:
Ad.1
Papier o gramaturze minimum 100 g/m2 , druk w pełnym kolorze.
Ad.4
Kalendarz 7-planszowy, druk dwustronny w pełnym kolorze.
Wycena obejmuje projekt w oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego.
Ad.5
Wycena obejmuje projekt w oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego.
Ad.6
Teczka sztancowana z wykrojnika, wykrojnik standardowy wykonawcy.
Ad.9
Zamawiający przychyla się do sugestii wykonania zaproszenia na białym papierze.
Zapytanie z dnia 30.08.2012 r.
Proszę o odpowiedź na pytanie w sprawie toreb.
Jaka ilość kolorów nadruku, czy zamiast uchwytu sznurkowego może być papier skręcany.
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza jedynie uchwyt sznurkowy.
Kolory nadruku zgodne z wzorami zawartymi w dodatku nr 6 do siwz (białe tło).
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