
 
 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę artykułów reklamowych  
 
 
Odpowiedzi na zadane pytania: 

1. poz. 1 parasol - czy Zamawiającemu zależy na konkretnym podanym modelu parasola 

Deluxe 21? Czy możemy zaproponować parasol nie gorszej lub wyższej jakości spełniającym 

minimum podane w OPZ wymogi? Jaka jest dopuszczalna tolerancja w wymiarach? 

              Nie dopuszcza się innego modelu parasola. 

 

2. poz. 4 pendrive- czy dopuszczalne są inne kolory pamięci (np. tylko srebrne lub grafitowe 

lub granatowe?) Czy podana prędkość odczytu 20MB/s jest wymogiem koniecznym? 

       Nie dopuszcza się innej kolorystyki. Podana prędkość 20 MB/s jest wymogiem koniecznym. 

 

3. poz. 6 kubek - proszę o skonkretyzowanie zapisu "znakowanie - 2 rodzaje". Czy to oznacza, 

że na jednym kubku po dwóch stronach znajdzie się inna grafika? Proszę też podać ilość 

kolorów nadruku. Zarówno umiejscowienie jak i ilość kolorów nadruku wpływają na cenę. 

 

50 % kubków z nadrukiem logo Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ( 5 kolorów). 

50 % kubków z nadrukiem grafiki (pełna kolorystyka). 

 

4. poz.7 filiżanka - proszę też podać ilość kolorów nadruku. 

 

Logo Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ( 5 kolorów). 

 

5. poz.8 i 9 kalendarze - proszę o wyjaśnienie zapisu "4 strony"? Chodzi o 2 kartki (4 strony) 

zadrukowane dwustronnie? Czy 4 kartki (8 stron) zadrukowane jednostronnie? 

 

„4 strony” oznacza 2 kartki zadrukowane obustronnie. 

 

6. poz. 10 notes - proszę podać ilość kolorów nadruku. Czy będzie to prosta grafika bez przejść 

tonalnych czy bardziej skomplikowana do druku offsetowego lub cyfrowego?  

 

Grafika w pełnej kolorystyce. Metoda wydruku dowolna. 

 

7. poz. 13 koszulka - męskie modele nie są taliowane (taliowanie uzyskuje się za pomocą 

szwów bocznych. Wymagana w OPZ koszulka bezszwowa), prosze o usunięcie tego 

wymogu. 

Dopuszcza się koszulki nietaliowane. 

 



8. poz. 18 torba - proszę podać szerokość boków i dna. Prosze o podanie ilości kolorów oraz 

wielkości nadruku (np. do formatu A5, A4). Czy nadruk będzie taki sam po obu stronach 

torby? 

 

Szerokość boków i dna dowolna. 

1 strona nadruku logo Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (1 kolor). 

2 strona nadruku około 30 cm x 30cm (4 kolory). 

 

9. poz.19 długopis - grawer po jednej czy dwóch stronach? 

 

Grawer jednostronny. 

 

10. poz. 25 zakładka - czy dopuszcza się zakładka o długości przed złożeniem 14 cm lub 18 cm? 

Wykonanie nowego wykrojnika niesie za sobą koszty w wysokości kilkuset złotych. 

Wykorzystując posiadane przez nas wykrojniki można uniknąć dodatkowych kosztów. 

 

Nie dopuszcza się. 

 

11. Prosze o zweryfikowanie podanych wymiarów filiżanki i spodka poz. 7. Zamieszczona jako 

zdjęcie poglądowe filiżanka została wycofana z oferty producenta, wnoszę o dopuszczenie 

tolerancji wymiarowo-pojemnościowej. 

 

Dopuszcza się filiżankę ze spodkiem do espresso o pojemności w zakresie 70- 90 ml, 

wysokości w zakresie: 5- 6 cm, średnicy spodka w zakresie 8- 10 cm. 

 


