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Wrocław, dnia 10.04.2012  r. 

 

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 
 

Informacja o zmianie treści siwz i ogłoszenia 

 
 

DZP-2621-3/2012 

Druk plakatu, folderu, zaproszenia oraz publikacji  Leszka Machnika, Beaty Długajczyk 

„Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak – Jeziorańskich w ZNiO. Obrazy – miniatury – akwarele-

rysunki”  
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) do  Zamawiającego wpłynęły zapytania. 

 
Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

1. Publikacja 
Co rozumieją Państwo przez pojęcie tektura 3g? 
 
Odp. Prawidłowo winna być tektura 3 mm 
  
2. Zaproszenie 
Czy zaproszenie ma być falcowane czy bigowane? 
Jeśli bigowane, to czy ma zostać dostarczone w formie złożonej czy na płasko? 
Czy zaproszenie ma być zabezpieczone lakierem? 
 
Odp. Zaproszenie ma być zabezpieczone lakierem, bigowane i dostarczone do Zamawiającego w 
formie złożonej.  
  
3. Folder 
Czy folder ma być zabezpieczony lakierem 
Nie istnieje gramatura 160g 
Czy do wyceny mamy przyjąć 150g czy 170g? 
 
Odp. Folder ma być zabezpieczony lakierem, gramatura 170 g. 
  
4. Plakat 
Czy format 70x100cm może zostać pomniejszony do formatu 68x98cm? 
Czy plakat ma być zabezpieczony lakierem? 
 
Odp. Bez zabezpieczenia lakierem, wyjściowy format 70 x 100, po obcięciu ma mieć 68 x 98 cm.  

 
5. Czy publikacja wskazana w pkt. 1 przedmiotu zamówienia opatrzona jest/będzie nr ISBN? 
Odp. Zgodnie z punktem III 21 siwz - Zamawiający  sam nadaje nr ISBN.  

 
  Ponadto, Zamawiający zamieszcza obowiązujący załącznik nr 1 – formularz ofertowy  – zmiana 
punkt 6.  
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 
zmiany treści siwz: IV. opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 oraz ogłoszenia o zamówieniu – 
sekcja II  
- zmiany są pogrubione 
 
1) Publikacja: 
Oprawa twarda szyta i klejona 
Wklejka zadrukowana 1 kolor 
Format: 200 x 270 mm po obcięciu 
Druk środka: 4 + 4 kolory 
Papier do druku: kreda matowa 130 g 
Środek szyty nićmi 
Oklejka: kolory 4 + 0, folia błyszcząca 
Tektura 3 mm 
Liczba stron: 240  
Wyklejka zadrukowana 1 kolor 
Foliowanie każdego egz. w folię termokurczliwą 
Nakład 1000 egz. 
 
2) Zaproszenie: 
nakład: 400 egz.  
Format A4 składany w harmonijkę 
Druk 4/4 
Kreda matowa 200g 
Zabezpieczone lakierem, bigowane, dostarczone do Zamawiającego w formie złożonej 
 
 
3) Folder: 
nakład 500 egz 
Format A4 składany w harmonijkę 
Druk 4/4 
Kreda matowa  170 g 

zabezpieczony lakierem 
 
 
4) Plakat: 
Nakład 100 szt 
Format 70 x 100 cm 
Druk 4/0 
Kreda błyszcząca 200 g  
Bez zabezpieczenia lakierem 

Wyjściowy format 70 x 100 – po obcięciu ma mieć 68 x 98 cm  
 

 
W związku z koniecznością dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu na podstawie art. 

38 ust. 4 a, informuję, iż Zamawiający przesuwa termin składania ofert z 12.04.2012 r. na dzień 
16.04.2012 r.  
Obowiązujące terminy: 

- termin składania ofert  16.04.2012 godz. 09.00 

- termin otwarcia ofert  16.04.2012 godz. 09.30 

 
 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz pozostają bez zmian. 
                      

                      

          Dyrektor 
(-) dr Adolf Juzwenko 
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Załącznik Nr 1 

Miejsce i data …………………… 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-3/2012 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  

Druk plakatu, folderu, zaproszenia oraz publikacji  Leszka Machnika, Beaty 

Długajczyk „Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak – Jeziorańskich w ZNiO. Obrazy – 

miniatury – akwarele-rysunki 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 

............................................................ 
1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa adres 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

3. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie dla ww. zamówienia, niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że: 
1. Oświadczamy, że ceny jednostkowe określone na formularzu cenowym będą stałe w całym okresie 

obowiązywania umowy. 
2. Oświadczamy, że oferowany przez Nas przedmiot umowy odpowiada warunkom określonym przez 

Zamawiającego w SIWZ . 
3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianami siwz i  modyfikacjami. 
4. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w 

SIWZ. 
5. Cena oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi: 

 

Lp. OPIS ILOŚĆ 
(szt.) 

Cena 
jednostko

wa netto  

Wartość 
netto  

(3 x 4) 

Podatek 
VAT 

Cena oferty 
brutto 

 (5 + 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

 
Publikacja 

 

 
1000 

    

2. Zaproszenie 
 

400     

3. Folder 
 

500     

4. Plakat 
 

100     

Razem  
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6. Cena oferty brutto  zamówienia:  …………………………… 

(słownie: 
.....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: 
.....................................................................................................................................) 
 
 

7. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

8. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia. 

10. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego 
samego zamówienia. 

11. Przedmiot zamówienia zamierzam/y zrealizować bez udziału  / z udziałem 
podwykonawców.  

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om 
obejmuje: 

………………………………………………………………………………………………
………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………… 

12. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm) muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica 
przedsiębiorstwa”, 

 

 

Data ................................          ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji firmy
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