
 

 

PZP.271.30.2020       Warszawa, dnia 2 grudnia 2020  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. : „Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów 

promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN” 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela 

odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1: 

Drewniane jo-jo, rozmiar minimum Ø5,4 x 2,7 cm, Produkt z nadrukiem z jednej strony. Cena 

wraz ze znakowaniem. 

Zamawiający nie wskazał sposobu znakowania i ilości kolorów w nadruku. Proszę                            

o wskazanie, czy nadruk ma być w formie graweru, czy może nadruk typ tampodruk                           

w kolorze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza tampodruk, ilość kolorów – 1.  

 

Pytanie 2: 

Magnetyczna zakładka do książek. Wymiary minimum: 2,5x10x0,1 (cm). Kolor do wyboru: 

szary/srebrny. Materiał: Aluminium. Cena wraz ze znakowaniem.  

Zamawiający nie wskazał sposobu znakowania i ilości kolorów w nadruku. Proszę                           

o wskazanie, czy nadruk ma być w formie graweru, czy może nadruk typ. tampodruk                     

w kolorze. 



 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza tampodruk, ilość kolorów – 1.  

 

 

Pytanie 3: 

Długopis o matowym gumowym wykończeniu, z klipsem, mechanizm twist, , materiał ABS, 

rozmiar 145 x 12 mm, kolor atramentu niebieski, 3 kolory zewnętrze: zielony, niebieski, 

czerwony. Cena wraz ze znakowaniem. Po 500 z każdego koloru. 

Proszę o wskazanie ilości kolorów nadruku na długopisie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nadruk jest wymagany w 1 kolorze. 

 

Pytanie 4: 

Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna lipowego z kolorową gumką, pokryty matową 

czarną farbą. Długość 190 mm. 3 Kolory gumki : zielony, niebieski, czerwony. Cena wraz ze 

znakowaniem. Po 500 z każdego koloru  

Proszę o wskazanie ilości kolorów nadruku na ołówku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nadruk jest wymagany w 1 kolorze. 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

 


