Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 26.02.2014 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-11404-5/JP/14
WSZYSCY WYKONAWCY
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest:
1) wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego, w nakładzie 3500 egzemplarzy,
służącego promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek
i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzkiego,
2) odebranie 1500 egzemplarzy pakietów startowych znajdujących się w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia,
3)

dostarczenie

wszystkich

egzemplarzy

pakietów

startowych,

o

których

mowa

w pkt 1 i 2 do 50 adresatów na terenie całej Polski,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14, wpłynęły
zapytania.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), poniżej przedstawiam

treść pytań

i odpowiedzi:
Pytanie 1: Kołonotatnik - proszę o informację, czy kartki wewnątrz mają być z papieru
ekologicznego (papier recyclingowy nie jest śnieżnobiały), czy wystarczy, jeśli papier
wewnątrz będzie zwykłym papierem (białym - nie eco).
Odpowiedź: Kartki kołonotesu - papier z recyklingu, offsetowy w kolorze białym, w kratkę,
gramatura 80g (+-5) g/m².

Pytanie 2: Czy nadruk zamiast tampondruku może być offsetowy? Tampondruku nie stosuje
się przy nadruku na każdej kartce; przy notesie produkowanym indywidualnie nadruk
offsetowy stosuje się także na okładkach;
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku Nr 1 do
Specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,

Szczegółowym

opisie

przedmiotu,

zamówienia polegającej na wykreśleniu w pkt. II lit. c wykonanie 3500 sztuk ekologicznego
kołonotesu zapisu:
Rodzaj nadruku: tampondruk
i wpisaniu w to miejsce:
Rodzaj nadruku: offsetowy
Pytanie 3: Ponieważ produkty z przetargu są w większości rzeczami wymagającymi
produkcji indywidualnej, niestety nie ma możliwości, aby dostarczyć z ofertą ich próbki; takie
próbki może dostarczyć jedynie firma, która robiła dla Państwa te rzeczy wcześniej; poza tym
wzory mają być dostarczone w ciągu 10 dni od podpisania umowy; w związku z warunkiem
dyskryminującym większość firm składających oferty, wnioskuję o zniesienie konieczności
dostarczenia próbek wraz z ofertą.
Odpowiedź: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek: torby,
kołonotesu, długopisu, odpowiadających wymogom określonym przez Zamawiającego
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Zamawiający dopuszcza próbki bez
logotypów).

