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Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie publiczne, 
dla zadania pn. „Wykonanie i dostarczenie kalendarzy ściennych na 2021 rok” 
 
Pytanie nr 1  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz doprecyzowanie zapisów w pkt III. Opis przedmiot 
zamówienia. Czy termin 2 dni dotyczy zaprojektowania kalendarza czy odnosi się do poniżej opisanej 
tablicy? 
- Opis przedmiotu zamówienia: 
Kalendarz ścienny, spiralowany z zawieszką, format A3, układ pionowy, papier kredowy połysk o 
gramaturze nie mniejszej niż 170g/m2, 7 kartkowy, w tym: 1 kartka tytułowa i 6 kart dwustronnie 
drukowanych z odrębnymi grafikami i miesiącami, wydruk w kolorze. Kartki kalendarza połączone 
spiralą wraz z zawieszką ułatwiającą powieszenie na ścianie. 
Grafikę dostarczy zamawiający w dniu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przedłoży projekt tablicy informacyjnej/pamiątkowej do akceptacji w terminie do 2 
dni od dnia zamówienia. Zamawiający ma prawo do dwukrotnego wniesienia uwag i modyfikacji 
przesłanego projektu. Zamawiający wniesie uwagi/zaakceptuje projekt w terminie do 2 dni od dnia 
przesłania projektu. 
Kalendarze w ilości 1000 sztuk należy dostarczyć do siedziby zamawiającego. 
Odpowiedź 1: Zamawiający omyłkowo wskazał w Opisie Przedmiotu zamówienia informację o tablicy 
informacyjnej/pamiątkowej. Termin 2 dni dotyczy przedłożenia projektu kalendarza, który jest 
przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania. 
 
Pytanie nr 2 
Jaki zakres prac graficznych przewidziany jest dla wykonawcy? Czy zamawiający przekazuje 
wszystkie grafiki (również kalendaria do poszczególnych miesięcy) czy wykonawca ma zakupić 
samodzielnie takie kalendaria? 
Odpowiedź 2: Zamawiający przekaże Wykonawcy jedynie grafikę –w postaci zdjęć identyfikujące 
miejsca z terenu gminy Fałków, odrębne dla każdego z miesięcy. Pozostała grafika w tym kalendaria 
po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 3 
Podany termin realizacji od akceptacji wynosi 14 dni. Czy są to dni Kalendarzowe czy robocze? 
Powyższe odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
Odpowiedź 3: Termin realizacji 14 dni kalendarzowych 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
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