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Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem/strona
internetowa Zamawiającego
Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa prasy na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2018”
Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.
W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
PYTANIE NR 1:
Formularz ofertowy, część Miesięczniki, pozycja „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń –
C.H. Beck – wersja papierowa” i „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – C.H. Beck – wersja
elektroniczna” – proszę o doprecyzowanie, który tytuł na zostać wyceniony, ponieważ
„Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń” jest wydany przez INFOR, natomiast Wydawnictwo
C.H. Beck wydaje tytuł „Monitor Prawa Pracy”.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym, w części Miesięczniki, winna być ujęta
pozycja „Monitor Prawa Pracy” – C.H. Beck w wersji papierowej oraz elektronicznej i takie
tytuły winny być wycenione.

PYTANIE NR 2:
Formularz ofertowy, część Inne, pozycja „ORGBUD Serwis, Serwis Informacji Cenowej
Budownictwa kpl. Nr 26” – proszę o doprecyzowanie, które dokładnie pozycje maja zostać
wycenione.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym, w części Inne, winna być ujęta pozycja
„ORGBUD Serwis, Serwis Informacji Cenowych Budownictwa na rok 2018 kpl. Nr 26, Pełen
komplet informacji na CD oraz BCB” i taki tytuły winien być wyceniony.

PYTANIE NR 3:
Zwracam się z prośbą o wykreślenie z formularza ofertowego następujących pozycji:
1. Trzeci Sektor – nie ukazał się w roku 2017, w 2018 może się ukaże – tytuł przejął
nowy wydawca, decyzję podejmie z początkiem roku 2018
2. Dostęp do portalu szukio.pl – wydawca nie przyjmuje zamówień od firm
kolportażowych
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający po przeprowadzonym rozeznaniu oraz potwierdzeniu u Wydawców możliwości
prenumerowania w roku 2018 wyżej wymienionych tytułów, postanawia nie zmieniać
zapisów zapytania ofertowego i utrzymać prenumeratę tytułów Trzeci Sektor oraz Dostęp
do portalu szukio.pl.
PYTANIE NR 4:
Proszę o informację jak wycenić tytuł: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – C.H.Beck –
wersja elektroniczna – jest to bezpłatny dodatek do papierowej wersji tytułu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuję, że w przypadku bezpłatnego dodatku wersji elektronicznej do wersji
papierowej powyższego tytułu cena wskazana w Formularzu ofertowym winna być równa
zero zł.
Zamawiający załącza, zmienione według powyższych wskazań załącznik nr 1
do zapytania ofertowego tj. Formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 do istotnych
postanowień umowy tj. Wykaz dostarczanej prasy z uwzględnieniem rozdzielenia
płatności na 4 odrębne faktury.

UWAGA!
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty tj. złożyć ofertę
w postaci zmienionych załączników.
Termin składania ofert tj. 07 grudnia 2017 r. nie ulega zmianie.
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