
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 17304-2014 z dnia 2014-01-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1. A. WYSTAWA -HISTORIA RĘKOPISU PANA TADEUSZA - TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA 1)Plakat, format

B1, pełny kolor, kreda mat 150 g, nakład 50 szt. 2)Folder, format B 5 pion, s. 32, ,pełny kolor, kreda mat 200 g, lakier

wybiórczy na...

Termin składania ofert: 2014-01-23

Numer ogłoszenia: 24136 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17304 - 2014 data 15.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3444471 wew.

131, fax. 071 344 85 61.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

W ogłoszeniu jest: Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, katalogu, ulotki wraz z dostawą na wystawy

organizowane w ZNiO: 1) Historia rękopisu Pana Tadeusza - teksty, konteksty, realia. II odsłona; 2) Portret

staropolski. Genealogia rodu Sapiehów; 3) Ossolineum było dla mnie drugim domem rodzinnym. Sapiehowie i

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 4) Władysław Bartoszewski w karykaturze. II.1.2) Rodzaj zamówienia:

usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. A. WYSTAWA -HISTORIA

RĘKOPISU PANA TADEUSZA - TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA 1)Plakat, format B1, pełny

kolor, kreda mat 150 g, nakład 50 szt. 2)Folder, format B 5 pion, s. 32, ,pełny kolor, kreda mat 200 g, lakier

wybiórczy na całości, oprawa broszurowa nakład 2 wersje językowe po 300 szt. każda, (łącznie 600 szt.) 3)

Katalog dla dzieci: (część II), format A4, pełny kolor, 50 stron, papier offset 160 g, okładka - kreda mat 250 g,

lakier , oprawa broszurowa eurozszywki, nakład 1000 szt. 4) Katalog dla dzieci: (część III), format A4, pełny

kolor, 50 stron, papier offset 160 g, okładka - kreda mat 250 g, lakier wybiórczy , oprawa broszurowa

eurozszywki, nakład 1000 szt. B. WYSTAWA - PORTRET STAROPOLSKI. GENEALOGIA RODU SAPIEHÓW

1)Plakat, format netto: 500x700 mm,papier: biały, powlekany matowy, 200 g/m2 , kolor: CMYK 4+0

uszlachetnianie: brak, nakład: 20 szt. 2)Folder, Okładka: format netto: 240x336 mm składany do 168x240 mm

- 1 big objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (4 strony formatu docelowego) papier: Arctic Volume Ivory, 250

g/m2 (kość słoniowa, powlekany matowy) kolor: CMYK 4+4 uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (1 i 4

strona po złożeniu) Środek: format netto: 320x464 mm składany do 160x232 mm - 2 bigi objętość: 1 arkusz

formatu wyjściowego (8 stron/paneli formatu docelowego) papier: Arctic Volume Ivory, 115 g/m2 (kość
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słoniowa, powlekany matowy) kolor: CMYK 4+4 Okładka i środek folderu powinny być zbigowane i złożone, a

środki umieszczone wewnątrz okładki. nakład: 500 sztuk C. WYSTAWA - OSSOLINEUM BYŁO DLA MNIE

DRUGIM DOMEM RODZINNYM. SAPIEHOWIE I ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH 1)Ulotka:

Format: A3 bigowane na 3 Kolor: 4/4 + lakier UVKreda matowa, 250 g nakład: 300 egz. D. WYSTAWA -

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI W KARYKATURZE 1) Zaproszenie: format netto: 105x148 mm papier: biały,

powlekany matowy, 250 g/m2 kolor: CMYK 4+1 uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (na CMYK 4) nakład:

300 szt. 2)Plakat: format netto: 500x700 mm, papier: biały, powlekany matowy, 200 g/m2 , kolor: CMYK 4+0

uszlachetnianie: brak, nakład: 20 szt. 3)Folder Okładka: format netto: 148x210 objętość: 1 arkusz formatu

wyjściowego (4 strony formatu docelowego) papier: Arctic Volume Ivory, 250 g/m2 (powlekany matowy), kolor:

CMYK 4+4, uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (1 i 4 strona po złożeniu), Strony wewnętrzne folderu:

Format netto: 148x210, Objętość: 28 str. Papier: 180-200 g/m2 (matowy) Kolor CMYK 4+4 Nakład: 600 sztuk

2. Termin wykonania wraz z dostarczeniem do siedziby ZNiO: A. WYSTAWA -HISTORIA RĘKOPISU PANA

TADEUSZA - TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA 1)Plakat - 3 dni robocze od dnia przekazania

plików pdf , 2)Folder- 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf , 3)Katalogi dla dzieci (część II i III) - 8

dni roboczych od dnia przekazania plików pdf B. WYSTAWA - PORTRET STAROPOLSKI. GENEALOGIA

RODU SAPIEHÓW 1)Plakat - 3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf , 2)Folder- 8 dni roboczych od

dnia przekazania plików pdf C. WYSTAWA - OSSOLINEUM BYŁO DLA MNIE DRUGIM DOMEM

RODZINNYM. SAPIEHOWIE I ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH 1) Ulotka - 3 dni robocze od dnia

przekazania plików pdf D. WYSTAWA - WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI W KARYKATURZE 1) Zaproszenie -

3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf , Plakat - 3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf , Folder-

8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf 3. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu partiami

przedmiot zamówienia, tj.: a) plakaty, ulotki, zaproszenie - w ciągu 3 dni od daty przekazania plików pdf, b)

foldery, katalogi dla dzieci (część II i III) - w ciągu 8 dni od daty przekazania plików pdf...

W ogłoszeniu powinno być: A. WYSTAWA -HISTORIA RĘKOPISU PANA TADEUSZA - TEKSTY,

KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA 1)Plakat format B1 pełny kolor kreda mat 150 g nakład 50 szt. 2)Folder

format B 5 pion, s. 32, pełny kolor, kreda mat 200 g, lakier wybiórczy na całości, oprawa broszurowa nakład 2

wersje językowe po 300 szt. każda (łącznie 600 szt.) szerokość 17,5 cm x wysokość 25 cm Posiada ISBN 3)

Katalog dla dzieci: (część II) format A4, pełny kolor, 52 strony, papier offset 160 g, okładka - kreda mat 250 g,

lakier oprawa broszurowa eurozszywki, nakład 1000 szt. Posiada ISBN 4) Katalog dla dzieci: (część III) format

A4, pełny kolor, 52 strony, papier offset 160 g, okładka - kreda mat 250 g, lakier wybiórczy oprawa broszurowa

eurozszywki, nakład 1000 szt. Posiada ISBN B. WYSTAWA - PORTRET STAROPOLSKI. GENEALOGIA

RODU SAPIEHÓW 1)Plakat format netto: 500x700 mm papier: biały, powlekany matowy, 200 g/m2 kolor:

CMYK 4+0 uszlachetnianie: brak nakład: 20 szt. 2)Folder Okładka: format netto: 240x336 mm składany do

168x240 mm - 1 big objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (4 strony formatu docelowego) papier: Arctic

Volume Ivory, 250 g/m2 (kość słoniowa, powlekany matowy) kolor: CMYK 4+4 uszlachetnianie: folia mat

jednostronnie (1 i 4 strona po złożeniu) Środek: format netto: 320x464 mm składany do 160x232 mm - 2 bigi

objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (8 stron/paneli formatu docelowego) papier: Arctic Volume Ivory, 115

g/m2 (kość słoniowa, powlekany matowy) kolor: CMYK 4+4 Okładka i środek folderu powinny być zbigowane i
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złożone, a środki umieszczone wewnątrz okładki. nakład: 500 sztuk Posiada ISBN C. WYSTAWA -

OSSOLINEUM BYŁO DLA MNIE DRUGIM DOMEM RODZINNYM. SAPIEHOWIE I ZAKŁAD NARODOWY

IM. OSSOLIŃSKICH 1)Ulotka: Format: A3 bigowane na 3 Kolor: 5+5 kolor złoty + lakier UV Kreda matowa,

250 g nakład: 300 egz. D. WYSTAWA - WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI W KARYKATURZE 1) Zaproszenie

format netto: 105x148 mm papier: biały, powlekany matowy, 250 g/m2 kolor: CMYK 4+1 uszlachetnianie: folia

mat jednostronnie (na CMYK 4) nakład: 300 szt. 2)Plakat format netto: 500x700 mm papier: biały, powlekany

matowy, 200 g/m2 kolor: CMYK 4+0 uszlachetnianie: brak nakład: 20 szt. 3)Folder Okładka: format netto:

148x210 objętość: 1 arkusz formatu wyjściowego (4 strony formatu docelowego) papier: Arctic Volume Ivory,

250 g/m2 (powlekany matowy) kolor: CMYK 4+4 uszlachetnianie: folia mat jednostronnie (1 i 4 strona po

złożeniu) Strony wewnętrzne folderu: Format netto: 148x210 Objętość: 28 str. Papier: 180-200 g/m2 (matowy)

Kolor CMYK 4+4 Nakład: 600 sztuk Posiada ISBN Termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania wraz z

dostarczeniem do siedziby ZNiO: A. WYSTAWA -HISTORIA RĘKOPISU PANA TADEUSZA - TEKSTY,

KONTEKSTY, REALIA. II ODSŁONA 1) Plakat - 3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf 2) Folder

a)jedna wersja językowa (300 szt.) - 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf b) druga wersja językowa

(300 szt.) - 10 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf, nie później niż do 20.03.2014 r. 3) Katalogi dla

dzieci (część II i III) - 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf B. WYSTAWA - PORTRET

STAROPOLSKI. GENEALOGIA RODU SAPIEHÓW 1) Plakat - 3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf

2) Folder- 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf C. WYSTAWA - OSSOLINEUM BYŁO DLA MNIE

DRUGIM DOMEM RODZINNYM. SAPIEHOWIE I ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH 1) Ulotka - 3

dni robocze od dnia przekazania plików pdf D. WYSTAWA - WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI W

KARYKATURZE 1) Zaproszenie - 3 dni robocze od dnia przekazania plików pdf 2) Plakat - 3 dni robocze od

dnia przekazania plików pdf 3) Folder- 8 dni roboczych od dnia przekazania plików pdf.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien dysponować, lub zapewnić dysponowanie parku maszyn,

umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym: a) min. 1 maszyną do drukowania w 4 kolorach w formacie

minimum B2, b) niciarką, c) foliarką, oraz winien dysponować technologią CTP..

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien dysponować, lub zapewnić dysponowanie parku maszyn,

umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym: a) min. 1 maszyna do drukowania w 4 kolorach w formacie

minimum B2, b) niciarka, c) foliarka, d) zszywarka do eurozszywek e) maszyna do eurozszywek z

przywieszkami do segregatora oraz winien dysponować technologia CTP..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, Wrocław, sekretariat ,

pokój 102..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 27.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37, Wrocław,

sekretariat , pokój 102..
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