
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu, opracowanie szaty graficznej 
i wydrukowanie publikacji promocyjnych Powiatu Poznańskiego, z podziałem na III części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-03-02/10 
l.dz.: ZP.KW-00021/10 

Data: 
12.02.2010 r. 

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. 

 
ZAPYTANIA:  

Część I 
1. Dot. 1. Czy treść: ulotka informacyjna B5 [176x250mm], 4 strony naleŜy rozumieć jako: 

a) 1 x format 352x250 mm składane do 176x250 mm? 
b) czy 176 x 250 składane do 88x250 mm? 

2. Dot. 7. czy treść: format B5 [160x230mm] do 28 stron / okładka/ środek… naleŜy rozumieć jako: 
a) środek 28 str. + 4 str. okładka = 32 str. łącznie; 
b) czy teŜ 28 str. łącznie czyli 24 str. środek + 4 str. okładka? 
c) czy format 160x230 mm jest formatem pracy po złoŜeniu? 

Część II  
Format 1/3 A4 (10,5x21cm), do 20 stron;  
Okładka: papier kredowy, gramatura 140g/m2, kolor 4+4, lakier offsetowy na całości; 
Środek: papier kredowy, gramatura 100g/m2, kolor 4+4, lakier offsetowy na całości;  
Nadruk dwustronny; zszywana, w formie ksiąŜeczki. 
NaleŜy rozumieć jako: format 210 x210 składany po dłuŜszym boku do 105 x 210mm? 

Część III 
Dot. 2.Czy treść: format A6 po złoŜeniu oznacza: A5 składane do A6 po dłuŜszym boku? 
 
ODPOWIEDZI:  

Część I 
1. Dot. 1. Ulotka informacyjna B5 (176 x 250 mm), 4 strony naleŜy rozumieć jako 1 x format 352 x 250 mm składane 

do 176 x 250 mm. 
2. Dot. 7. Format B5 (160 x 230 mm), do 28 stron naleŜy rozumieć jako do 28 stron łącznie czyli do 24 stron środek + 

4 strony okładka. Podany format jest rozmiarem folderu po złoŜeniu. 

Część II  
Format 1/3 A4 (10,5x21cm), do 20 stron naleŜy rozumieć jako format 21x21 cm składany po dłuŜszym boku 
do 10,5x21cm. 

Część III 
Dot. 2. Format A6 po złoŜeniu naleŜy rozumieć jako format A5 składany po dłuŜszym boku do A6. 
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