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Uczestnicy postępowania 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) usługę opracowania 

graficznego, wykonania oraz dostawy kalendarzy na 2019 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

Pytanie 1.  

Ponieważ kryterium oceny, zawiera projekt graficzny wyklejki kalendarza książkowego mam 

pytania: 

Co ma zawierać i w jaki sposób ma być przygotowany projekt wyklejki w kalendarzu 

książkowym, jeśli to Zamawiający ma dostarczyć materiały na wyklejkę - " Z przodu wyklejka: 

kolaż zdjęć przedsiębiorców (zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego)"? 

 

Odpowiedź 1. 

https://rpo.lubelskie.pl/strona-613-wytyczne_dot_informacji_i_promocji.html  

Pod powyższym linkiem znajduje się klucz graficzny RPO WL 2014-2020. Natomiast w 

projektach, które Zamawiający będzie oceniał można zamieścić dowolne przypadkowe zdjęcia. 

Ocenie będzie podlegało przede wszystkim: pomysłowość i kreatywność wizerunkowa kolażu 

zdjęć bądź spójność wizerunkowa grafiki na pozostałych częściach podlegających ocenie.  

 

Pytanie 2.  

Proszę o potwierdzenie, czy  kalendarze książkowe mają być na pewno w formacie A6? 

 

Odpowiedź. 2.  

Tak. Zamówieniu podlegają kalendarze książkowe w formacie A6 i B5.  

 

Pytanie 3.  

Ile rodzajów i kolorów opraw ma być ujęte w ofercie - dotyczy obu formatów kalendarza 

książkowego? 

 

Odpowiedź 3.  

Wykonawca  przedstawi  swój  wzornik  oklein oprawy kalendarzy   -minimum 20 propozycji-  

który  będzie wybrany  przez  Zamawiającego  najpóźniej  przed  ostateczną akceptacją 

wydruku.  
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Wzornik powinien być przedstawiony przez Wykonawcę w formie papierowej  z  wklejonymi  

wzorami  gotowych  materiałów. Zamawiający  przewiduje wybór  okładki  kalendarzy  z  

dwóch  kolorów  łączonych  przeszyciem  w  ramach przedstawionej ceny. Okleina oprawy 

powinna być twarda, występująca w bogatej gamie kolorów, odporna na uszkodzenia, 

zadrapania. 

Format kalendarza książkowego A6- Zamawiający wybierze nie mniej niż 2 i nie więcej niż 

4 z różnych oklein i kolorów.  Możliwość łączenia materiałów/kolorów. 

Format kalendarza książkowego B5- Zamawiający wybierze nie mniej niż 2 i nie więcej niż 

4 z różnych oklein i kolorów.  Możliwość łączenia materiałów/kolorów. 

W podsumowaniu:  minimum 4 rodzaje i kolory kalendarzy książkowych zostaną 

wybrane przez Zamawiającego.   

 

Pytanie 4. 

Czy tasiemka do kalendarza może zamiast haftu mieć nadruk? Czy tasiemki do kalendarza 

mogą być wszystkie w jednym kolorze? ( jakim)? 

 

Odpowiedź 4. 

Tasiemka kalendarza może być haftowana lub zadrukowana tekst musi być czytelny i 

widoczny. Należy pamiętać, że musi być dopasowana do kolorystyki wybranej okładki. W 

związku z tym, jeżeli Zamawiający wybierze dwa różne kolory opraw kalendarzy tasiemki 

również będą w różnych kolorach. 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania 

ofert - Opis przedmiotu zamówienia w Roz. 6 pkt 3) lit. a Dodatkowo oraz w Roz. 6 pkt 3 lit. 

B Dodatkowo. 

Pozostałe zapisy treści Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

Zmieniony Załącznik nr 1 został opublikowany na stronie Zamawiającego. 

.  

 

Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 
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