
Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego  

 

 Zmawiający modyfikuje zapytanie ofertowe BFZ.030.1.2018 poprzez usunięcie następującej 

treści w pkt I „Opis przedmiotu zamówienia”:  

”Postępowanie prowadzone jest w trzech częściach: Część 1. Druk materiałów 

promocyjnych typu BTL wraz z ich dystrybucją. Część 2. Zredagowanie artykułów 

prasowych wraz z ich publikacją oraz wyprodukowanie spotów video wraz z ich emisją. 

Część 3. Zorganizowanie pikniku dla dzieci i młodzieży wraz z przeprowadzeniem działań 

promocyjnych”. 

Zadanie 1: 

Pytanie Wykonawcy: 

a.       Gdzie będą montowane bannery dwustronne ( od  tego uzależniony jest 

sposób wykończenia bannerów np. oczka) ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Bannery dwustronne będą montowane nad ciągami komunikacyjnymi. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

b.      Montaż banerów będzie na wysokości czy z ziemi? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Bannery dwustronne będą montowane na wysokości nad ciągami komunikacyjnymi. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

c.       Czy wymagana jest określona grubość bannera? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W związku z planowanym zlokalizowaniem bannerów nad ciągami komunikacyjnymi, 

powinny one charakteryzować się odpowiednią trwałością, z nadrukiem, który nie prześwituje 

na drugą stronę. Minimalna grubość bannera to 440 g/m2 

 

Zadanie 2 

Pytanie Wykonawcy: 

a.       Czy określony jest materiał do druku plakatów? ( kreda 150g?) 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Materiał do druku plakatów to papier kredowy o gramaturze min. 135 g/m2 

 

Zadanie 4 

Pytanie Wykonawcy: 

a.       Czy będzie tylko 1 grafika na 200szt.? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, zadanie obejmuje 1 grafikę na 200 sztuk. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

b.      Czy określony jest materiał do druku plakatów? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Materiał do druku plakatów to papier kredowy o gramaturze min. 135 g/m2 

 

Pytanie Wykonawcy: 

c.       Czy są określone miejsca na dystrybucje (płatne / bezpłatne)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przewiduje bezpłatne miejsca do dystrybucji plakatów. 

 



Pytanie Wykonawcy: 

d.      Czy dozwolony jest montaż kilku plakatów obok siebie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie zgadza się na montaż kilku plakatów obok siebie. 

 

Zadanie 5 

Pytanie Wykonawcy: 

a.       Czy określony jest materiał do druku? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Materiał do druku kart do głosowania to papier zwykły o gramaturze min. 80 g/m2 

 

Zadanie 6 

Pytanie Wykonawcy: 

a.       Czy wybór prasy lokalnej i zamówienie jest po Państwa stronie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Emisja artykułu prasowego ma nastąpić w co najmniej jednym tytule prasy lokalnej. 

Wykonawca dokonuje zamówienia i pokrywa koszt emisji. 

 


