
 

 

Warszawa, dnia 28.07.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

 

 

pod nazwą: „Druk oraz dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020.” – numer sprawy 52/ST/DK/SPIS/2020 

Pytanie 1: 
Czy projekty każdej z czterech wymienionych w zapytaniu pozycji dostarczają Państwo wykonawcy dokładnie w tym 
samym czasie? Przy druku wspólnym całości w tym samym czasie ze względu na wybór tego samego papieru w 
trzech pozycjach byłaby możliwość łączenia druków na arkuszach, dzięki temu byłaby korzystniejsza oferta cenowo. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt I.1.1) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego, wzory (wyszczególnionych w OPZ ulotek i plakatów), zostaną przekazane Wykonawcy w 
terminie do 1 dnia od podpisania umowy.  

Pytanie 2: 
Czy podane adresy do wysyłki mogą przyjmować palety? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
nie wskazuje dostarczania przedmiotu zamówienia „na paletach”. Dostawa powinna zostać zrealizowana zgodnie z 
zapisami Opisu przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z pkt II. 1) OPZ, Wykonawca zobowiązany będzie do zapakowania ulotek i plakatów przed dystrybucją w 
sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, w opakowania zbiorcze wykonane z tworzywa lub papieru pochodzącego 
z recyklingu, nieprzekraczające wagi 5 kg, oznaczone odpowiednio „Ulotka DL, PSR 2020”, „Plakat A3, PSR 2020 wzór 
1”, „Plakat A3, oznaczenie stanowiska PSR 2020 wzór 2”, „Plakat B2, PSR 2020”, wskazanie liczby sztuk zawartych w 
każdym opakowaniu zbiorczym; 
a 
 zgodnie z pkt II.3) OPZ, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zapakowanych materiałów w terminie 10 
dni od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego wydruku próbnego proof do wszystkich lokalizacji, zgodnie 
z rozdzielnikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, rozładowania dostarczonych ulotek i 
plakatów oraz wniesienia w miejsce magazynowania wskazanego przez poszczególnych Odbiorców;” 

 
Agnieszka Jagoda  

Konsultant 
w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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