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ODPOWIEDZI I WYJA ŚNIENIA DO ZAPYTA Ń OFERENTÓW 

dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniŜej 14 tys. euro na 
wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa 
infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych 
miasta, słuŜącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy 
śródmiejskiej.  
 
W odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną w dniu 21.02.2012 r. informuję co 
następuje.  
 
1.  W przypadku t-shirt damska kolor lime, czy w ofercie musi być identyczna 
kolorystyka, czy jednak moŜemy Państwu zaproponować, jedynie kolor zbliŜony do 
LIME? 
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie ze specyfikacją określoną  
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W związku z powyŜszym kolor koszulek 
powinien odpowiadać kolorystyce wskazanej w punktach II.1. oraz II.2 przedmiotowego 
dokumentu – w przypadku koszulek damskich jest to kolor Lime, natomiast w przypadku 
koszulek męskich jest to kolor Navy. 
 
 
2. Czy moŜemy Państwu zaoferować, zamiast kubka ceramicznego jednolitego 
niebieskiego, kubek niebieski moŜe być ucho białe i okolice od ucha z lewej i prawej 
strony ok. 2,5 cm?  
W odniesieniu do koloru kubka Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa wyłączne 
jeden wariant kolorystyczny – niebieski jednolity. 
 
 
3. W przypadku, torby z krótkimi uszami, proszę o wskazanie materiału  
i gramatury. 
Charakterystyka torby ekologicznej z krótkimi uszami w punkcie II.12. Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia określa, iŜ torba powinna być wykonana z tworzywa sztucznego. 
Zarówno gramatura oraz rodzaj materiału nie zostały szczegółowo wskazane. Wobec 
powyŜszego Wykonawca moŜe zaproponować dowolny materiał z tworzywa sztucznego, pod 
warunkiem, Ŝe będzie on umoŜliwiał naniesienie nadruku zgodnie z opisem zamieszczonym 
w SOPZ. NaleŜy w tym miejscu podkreślić, iŜ nadrukowane logotypy powinny być czytelne, 
wyraźne i trwałe.  
 
 
4. Proszę o informacje, w przypadku kalendarza 13 planszowego, czy UV ma się 
znajdować na okładce, czy na wszystkich kartkach kalendarzach? 
Informacje określające rodzaj nadruku i wskazujące pokrycie lakierem UV kalendarza ujętego 
w punkcie II.16. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, odnoszą się do wszystkich 
plansz przedmiotowego kalendarza. Wobec powyŜszego kaŜda z 13 plansz kalendarza 
powinna zostać w całości pokryta lakierem UV. 


