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Dotyczv: na dostawę artykułÓw rek|amowych i promocyjnych d|a Po|itechniki Gdanskiei. Wydziału
Fizyki Technicznej i Matematvki Stosowanej. na potrzeby Projektu ..lnzynieria materiatowa -
przyszłoŚc gospodarki'' ZP 69/01 9/D/1 2.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych
(Dziennik Ustaw z dnla 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), ZamawiĄący Po|itechnika Gda ska,
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej informuje, ie w dniu 08.03.2012 roku wpłynęły
do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy, dotyczące treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw
Zamowienia.
Zamawiający podaje treŚĆ zapytania i udziela wyjaŚnie na zadane pytania.

Zapytanie 1:

Mam pytanie w sprawie przetargu na kubek termiczny, a Ścisłej mowiąc na temat nadruku - Panstwo
w wizua|izaĄi przedstawiliŚcie praktycznie całą stronę nadruku, a maksyma|ne po|e nadruku na tym
produkcie wynosi 2,5 x 2,5 cm.

Proszę w związku z tym o odpowiedŻ czy taką wie|koŚĆ zadruku mam wyceniĆ - czy|i 2,5 x 2,5 cm?

odpowiedź:

W S|WZ w zattączniku nr 6 jest wizua|izacja nadrukÓw na kubkach (strona 25 dokumentu S|WZ).
Na kazdym kubku musi się znaleŹĆ logo prqektu oraz |oga unijne (wszystkie takie widoczne osobno
na stronie 26 SIWZ, opisane jako Nadruk 1 i Nadruk 2).
Rozmiar kazdego obrazka musi byc proporcjonalny do wie|koŚci kubka i moz|iwoŚci technicznych
graweru. Przy wycenie proszęwziąĆ pod uwagę powyŻsze informacje.

Zapytanie 2:

Proszę o informację dotyczącą zapisu znajdującego się w specyfikacji dotyczącej roznych kolorow
rączki przy kubku termicznym.
Czy całoŚĆ zamÓwienia moŹe mieĆ jeden ko|or wyko czenia czy są okreŚlone i|oŚci do konkretnego
koloru ?

odpowiedź:

Kubeczki mają miec ko|orowe rączki, czyli na przykład częŚĆ czerwone, częŚĆ pomaranczowe, częŚĆ
niebieskie etc. Szczegoły dotyczące kolorow i |iczby kubeczkow W konkretnym kolorze zostaną
usta|one po rozstrzygnięclu przetargu.

Zapytanie 3:

Czy logotypy w nadruku na plecakach mają byĆ um|eszczone jak na przykładowym zdjęciu czy mogą
byc blizej siebie (jedno pod drugim)?
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odpowiedź:

Logotypy na plecakach mają byĆ rozmieszczone tak, jak pokazuje wlzua|lzacja w s|WZ. Proszę
jednak pamiętaĆ, że ostateczna akceptacja projektu przez Zleceniodawcę nastąpi po rozstrzygnięciuprzetargu 
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dr hab. inż, Maria Gazda

(Kierownik Zamawiającego)


