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Szczecin, dnia 27 stycznia 2023 r. 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjno-
reklamowych z logo w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. 
Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020, Działanie RPZP.01.14.00 
 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 
 

W związku z otrzymanymi w postępowaniu na dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów 
promocyjno-reklamowych z logo Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi: 
 
Treść pytania: 
1. Szanowni Państwo, 
Pozycje 1-5 to artykuły posiadające małą powierzchnie nadruku z powodu ich rozmiarów lub kształtu, 
zatem umieszczenie ciągu 4 logotypów np. na wskazanej w OPZ powierzchni np. 4- 6 cm nie będzie 
czytelne a nawet niewykonalne. 
Zwracamy się z prośbą o racjonalne zapisy OPZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, Zamawiający przestawił wymiary poszczególnych 
produktów w ujęciu centymetrowym od minimalnych do maksymalnych. Wymiary produktów 
przedstawione zostały w odniesieniu do wcześniej przeprowadzanych z powodzeniem postępowań 
na dostawy materiałów promocyjno-reklamowych z logo. Wskazana w pytaniu powierzchnia 4-6 cm 
odnosi się jak rozumiemy do wymiarów określonych w Rozdziale II ust. 2 pkt. 1 poz. a Zapytania 
ofertowego, całość zapisu wskazuje jednak, iż jest to jeden z dwóch wskazanych wymiarów 
(mniejszy), natomiast pełny opis produktu zawiera wskazanie: 7 – 10 cm x 4 – 6 cm. Wykonawca ma 
więc możliwość dostosowania rozmiaru produktu do wymagań Zamawiającego związanych z 
umieszczeniem logo.  
 
Ponadto Zamawiający podkreśla, iż znakowanie powinno zostać wykonane zgodnie z założeniami 
dotyczącymi oznakowania i kolorystyki zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa 
Zachodniopomorskiego, oraz zapisami Podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta, przedstawionymi 
w poniższym linku:  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-
wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-
promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/ 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w powyższym zakresie. 
 
Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści Zapytania 
ofertowego w tym zakresie.  
 
Treść pytań: 
2. Szanowni Państwo 
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proszę o informację czy dla poz. f parasol długi opis dotyczy na pewno parasola manualnego? na 
rynku parasole o wymaganych parametrach i wyposażeniu występują zazwyczaj automatyczne proszę 
o doprecyzowanie. 
 
3. Dzień dobry, 
Czy dopuszczają Państwo parasol automatyczny? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3: 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty parasola automatycznego i w tym 
zakresie dokonuje modyfikacji treści Rozdziału II ust. 2 pkt. 1 poz. f Zapytania ofertowego, w ten 
sposób, że w opisie dodaje zwrot „lub automatyczny” 
 
„Opis: Długi parasol manualny lub automatyczny w klasycznym stylu.[…]”  


