
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 PRZYSZKOLN YCH OTWARTYCH BOISK 
WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNA ŃSKIM” w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-37-02/09 
l.dz.: ZP.KW-00272/09 

Data: 
01.09.2009 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. 

PYTANIA:  

1. Zwracam się z zapytaniem czy jako produkt dołączony do przetargu, chodzi  to konkretnie o czapkę czy jako 
przykładowy wzór czapki moŜe to być w  tej chwili czapka w kolorze jasnej zieleni spełniająca wszelkie warunki  
SIWZ oprócz koloru jaki jest wymagany – biały numer artykułu 11101600 w  tej chwili brak w wielu firmach 
koloru wymaganego. 

2. Czy na koszulce moŜe być haft zamiast sitodruku? 

3. Proszę o wyraŜenie zgody na pominięcie umieszczenia napisu znajdującego się pod logotypem "eea grants" 
ze względów technicznych. 
Wyjaśnienie – przewidywalna długość napisu (aby był czytelny i moŜliwy technicznie do wykonania) wynosi 
około 15cm – maksymalna długość pola  haftu na czapce to 11cm, natomiast maksymalna wysokość to 5,5cm 
(na produkcie gotowym). 

4. Proszę o dopuszczenie innego rozmiaru koszulki niŜ wskazany w specyfikacji. 

5. Proszę o doprecyzowanie specyfikacji; Czapka Memphis. Aby sprawdzić zarówno moŜliwości techniczne haftu na 
czapce jak i obliczyć koszt, potrzebne jest udostępnienie w Corelu obu logotypów. 

 

ODPOWIEDZI:  

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości załączenia do oferty wzorów gadŜetów w innych kolorach niŜ wymagane 
w SIWZ. 

2. Zamawiający nie wymaga, aby załączone do oferty wzory gadŜetów były oznakowane logotypami. Na etapie 
realizacji zamówienia Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości wykonania na koszulce znakowania haftem zamiast 
sitodrukiem. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykonania czapek bez umieszczenia znajdującego się pod logotypem "eea 
grants" napisu „ICELAND LIECHTENSTEIN NORWAY”. 

4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość załączenia do oferty innego, niŜ wskazany w SIWZ, rozmiaru koszulki pod 
warunkiem, Ŝe kolor i gramatura dostarczonego wzoru pozostaną bez zmian. 

5. Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej oba logotypy w formacie PDF . 
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