
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie gadŜetów promocyjnych w ramach projektu 

pod nazwą: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKO LNYCH 
OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNA ŃSKIM” w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-37-03/09 
l.dz.: ZP.KW-00275/09 

Data: 
02.09.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

PYTANIE:  

Mam pytanie odnośnie znakowania na czapkach. Logo EEA GRANTS składa się z małych i duŜych liter. 
Obawiam się, Ŝe HAFT tego logo nie będzie moŜliwe do wykonania. Rozmiar małych literek jest zbyt mały 
a moŜliwości haftu komputerowego są dość ograniczone jeśli chodzi o znakowanie bardzo małych 
elementów. W związku z tym mam zapytanie, czy rozwaŜacie Państwo zastosowanie innej techniki 
znakowania np. termo transferu. Jest to metoda, która umoŜliwia wykonanie precyzyjnego nadruku przy 
zachowaniu właściwych proporcji logo. Przy tej metodzie mniejsze literki logo EEA Grants nie będą 
problemem, i nie trzeba będzie równieŜ zmieniać proporcji elementów logo. Jeśli jednak HAFT 
komputerowy miałby być jedyną dopuszczoną formą techniką znakowania,  niezbędne jest zburzenie 
proporcji logo EEA GRANTS i powiększenie mniejszych literek. Obawiam się jednak, iŜ taka moŜliwość 
moŜe nie być dopuszczona. Teoretycznie jest moŜliwe wykonanie haftu, jednak rozmiary logo musiałyby 
być bardzo powiększone a co z tym idzie estetyka znakowania na tej czapce byłaby bardzo zaburzona 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pismem nr ZP. 3432-37-02/09 z dnia 01.09.2009 r. dopuścił moŜliwość wykonania nadruku 
na czapkach bez umieszczenia znajdującego się pod logotypem "eea grants" napisu „ICELAND 
LIECHTENSTEIN NORWAY”. 
W związku z powyŜszym nadruk winien zostać wykonany techniką haftu. 
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