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do zapytań dot. zapytania ofertowego na projekt, wykonanie i dostawę

1 000 sztuk kalendarzy ściennych na 2014 rok

1. W odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe w dniu 14 i 15 listopada 2013 r.:

Zapytanie 1:

Propozycje zmian wyglądają następująco:

Opcja 1
format 42cm × 57cm
plansz 13
podkład usztywniający z kartonu
rodzaj papieru: kreda 200 g
zadruk: jednostronny 4/0 (pełen kolor po jednej stronie)
oprawa spiralowana

Opcja 2
format: 42cm x 59,4cm
plansz 13
podkład usztywniający z kartonu
rodzaj papieru: kreda 170 g (gramatura na której najczęściej wykonywane są
kalendarze)
zadruk: jednostronny 4/0 (pełen kolor po jednej stronie)
oprawa spiralowana

Zapytanie 2:

Kalendarz wieloplanszowy
wymiary: 45x55cm
12 kart (miesiące), nadruk pełen kolor z dwóch stron, kreda 200g (błysk czy mat?)
1 karta (okładka), nadruk pełen kolor zjednej strony, kreda 2009 (błysk czy mat?)
karton spodni 45x30cm, nadruk pełen kolor zjednej strony, 350g
splrala z zawieszką po boku 45cm
nakład 1000 szt.
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Zapytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wskazanego formatu poziomego
z minimalnego 45 na minimalny 42 (wówczas byłby to format 420x594, a zatem
typowy format do tego typu kalendarzy).

Zamawiający, po analizie zapytań do zapytania ofertowego, modyfikuje opis do
przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne: kalendarz wieloplanszovvy dwustronny - 13 barwnych stron
(wtym okładka kolorowa, kolor z jednej strony) - Zamawiający dopuszcza wykonanie
kalendarza jednostronnego 13 pełnokolorovvych plansz, oprawa spiralna
z zawieszką na krótszym boku kalendarza, wymiar poziomy od 45 do 50 cm -
Zamawiający dopuszcza wymiar poziomy od 42 do 50 cm, wymiar pionowy od 55 do
60 cm, papier kredovvy 200 gr błysk, usztywniający kartonik na pleckach do połowy
strony - Zamawiający dopuszcza karton spodni bez koloru (szary) 350 gr, kalendarz
z pełnokolorovvymi zdjęciami (z archiwum tut. Starostwa), z nadrukiem danych
teleadresowych, herbem powiatu, z logotypem Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz informacją, zgodnie z opracowaniem na temat
Obowiązków Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych I promocyjnych
związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ (przyjętych Uchwałą Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego nr 1836/13 w dniu 24 kwietnia 2013 roku) - link do
opracowania:
httQ://www.rQo-
swietokrzyskiepl/a,1233,0bowiazki_Bene cjenta wńzakresieýdzialan informacyjnyc
hýi promocyjnych_zwiazanych_z_,reaIizacja_proj.html
Projekt graficzny kalendarza zostanie uzgodniony I zatwierdzony e-mailem.

2. Pozostałe warunki w zapytaniu ofertovvym pozostają bez zmian.

3. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Ilona Marzec, Referat Inwestycji,
Promocji i Integracji z Unią Europejską Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju; tel.
41-378-10-38 wew. 249, e-mail: promocja@powiat.busko.pI
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