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Zapytanie dotyczące treści SIWZ i zmiana opisu przedmiotu zamówienia

dot.: Dostawa materiałów romoc n ch dla W działu Zarz dzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zm) informuje, iż w dniu 25.08.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło
pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.
Pytanie nr 1:
Czy dopuszczacie Państwo wykonanie torby z materiału o gramaturze 280G?
Odpowiedz:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia torba może być z
materiału o gramaturze 280 g.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
B ło:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Torba

LP Cecha Wymagane parametry

OPIS - kształt prostokątny

- brzegi obrębione, górne wykończenie podwójne,
- rączki szyte, podwójny materiał, wzmacniane,
- dno wzmacniane, podwójne
- na wewnętrznej stronie jednej z największych płaszczyzn naszyta kieszonka
- nadruk na największych płaszczyznach, zajmujący od 100 do 80%
powierzchni - zgodny z dostarczonymi zdjęciami, 3 propozycje wizualizacji
- nadruk znaku WZiE i PG na jednym z boków- zgodnie ze zdjęciem

LICZBA SZTUK Nakład podstawowy: 200 sztuk

Prawo opcji: 100 %

NADRUK - nadruk zdjęć — leżące książki -na obu największych płaszczyznach, zajmujący
od 100 do 80% powierzchni - zgodny z dostarczonymi zdjęciami załącznik nr
7-12
- nadruk znaku WZiE i PG na jednym z boków- zgodnie ze zdjęciem załącznik
nr 14 i załącznik 17

4 MATERIAŁ surowiec - bawełniany canyas ( płótno żaglowe ) 300g lub równoważne

5 WYMIARY -szerokość 35 cm, wysokość 40 cm, boki i dno 8 cm (+1- 5 mm)

~ -wewnętrzna kieszonka szer.15 cm. Wysokość 10 cm (+/- 5 mm)
- rączki długość 68cm, szer. 3 cm (~/- 5 mm)



KOLOR

7 WIZUALIZACJA

Kolor torby ECRU
kolor zdjęć — pełny,
kolory znaku WZiE granatowy [ RGB: 64,81,120] CMYK [C:100%, M:72%,
Y:0%, K:38%.]
czerwony [RGB: 203, 96, 77] CMYK [C:0%, M:69%, Y:100%, K:6%.]
kolor znaku PG granatowy: [CMYK: C: 100%,M:55%, Y:0%, K;55%]

Powinno być:
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Prawo opcji: 100 %

NADRUK - nadruk zdjęć — leżące książki -na obu największych płaszczyznach, zajmujący
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OPAKOWANIE Każda torba pakowana osobno w woreczki celofanowe z taśmą i klejem.



WYMIARY

MATERIAŁ surowiec - bawełniany canyas ( płótno żaglowe) 280g lub równoważne

-szerokość 35 cm, wysokość 40 cm, boki i dno 8 cm (+1- 5 mm)
-wewnętrzna kieszonka szer.15 cm. Wysokość 10 cm (+1- 5 mm)
- rączki długość 68cm, szer. 3 cm (+/- 5 mm)

Kolor torby ECRU
kolor zdjęć — pełny,
kolory znaku WZiE granatowy [RGB: 64,81,120] CMYK [C:100%, M:72%,
Y:0%, K:38%.]
czerwony [RGB: 203, 96, 77] CMYK [C:0%, M:69%, Y: 100%, K:6%.]
kolor znaku PG granatowy: [CMYK: C: 100%,M:55%, Y:0%, K;55%]

KOLOR

WIZUALIZACJA

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- próbkę torby lub próbkę tkaniny z której zostanie wykonana torba.
Torba może być bez nadruku, w kolorze jednorodnym np. biała. Po zakończeniu
postępowania przetargowego wykonawcom, których oferta nie zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci próbki złożone wraz z
ofertami na koszt Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w
terminie do dnia 01.09.2015 r. do godziny 10:30.
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Kierownik zamawią~ącego osoba upoważniona

OPAKOWANIE Każda torba pakowana osobno w woreczki celofanowe z taśmą i klejem.


