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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ 
Strona internetowa Zamawiającego / Strona 
internetowa wskazana w komunikacie ministra 
właściwego ds. rozwoju tj. baza konkurencyjności 

 

 
Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa prasy na potrzeby Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2019” 
 

 
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 Tygodniki, pozycja nr 22 „Tygodnik Powszechny’’ – z informacji 
uzyskanej od Wydawcy wynika, że w 2019 roku tytuł będzie dostępny wyłącznie w prenumeracie 
redakcyjnej. Proszę o informację jak zaznaczyć to w ofercie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż po przeprowadzonym rozeznaniu, wykreśla pozycję nr 22 tj. 
„Tygodnik Powszechny” z Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego oraz z załącznika nr 2 do Istotnych postanowień umowy, tj. Wykaz dostarczanej 
prasy z uwzględnieniem rozdzielenia płatności na 4  odrębne faktury. 
 
 
PYTANIE NR 2: 

Formularz ofertowy, część Miesięczniki, pozycja nr 51 „PC-World Komputer” – z informacji 
uzyskanej od Wydawcy wynika, że tytuł w 2019 roku nie będzie wydawany. Proszę o informację 
jak zaznaczyć to w ofercie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający informuje, iż po przeprowadzonym rozeznaniu, wykreśla pozycję nr 51, tj. 
Miesięcznik „PC-World Komputer” z Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego oraz z załącznika nr 2 do Istotnych postanowień umowy, tj. Wykaz 
dostarczanej prasy z uwzględnieniem rozdzielenia płatności na 4  odrębne faktury. 
 
 



 
PYTANIE NR 3: 
Formularz ofertowy, część Kwartalniki, pozycja nr 90 „Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik 
Naukowy Instytut Rozwoju Miast, Wydawnictwo IRM” – tytuł zmienił nazwę na „Urban 
Development Issues”. Proszę o informację jak zaznaczyć to w ofercie. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż po przeprowadzonym rozeznaniu, wykreśla pozycję nr 90 tj.                           
„Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik naukowy instytut Rozwoju Miast, Wydawnictwo IRM ” z 
Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz z załącznika 
nr 2 do Istotnych postanowień umowy, tj. Wykaz dostarczanej prasy z uwzględnieniem 
rozdzielenia płatności na 4  odrębne faktury. 
 
PYTANIE NR 4: 
Formularz ofertowy, część Kwartalniki, pozycja nr 94 „TSL Manager – Wydawnictwo 
Emerpress” – wersja elektroniczna tytuł zmienił nazwę na „Bezpieczeństwo w Logistyce”. Proszę 
o informację jak zaznaczyć to w ofercie. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuję, iż dokonał modyfikacji formularza ofertowego, część kwartalniki, 
pozycja nr 94,  poprzez zmianę nazwy z „ TSL Manager – Wydawnictwo Emerpress” – wersja 
elektroniczna na „Bezpieczeństwo w Logistyce” – Wydawnictwo Emerpress – wersja 
elektroniczna, po zmianach pozycja nr 91. 
 
PYTANIE NR 5: 
Formularz ofertowy, część Periodyki, pozycja 97 „ORGBUD Serwis, Serwis Informacji Cenowej 
Budownictwa kpl. Nr 26” – z informacji uzyskanej od wydawcy wynika, że tytuł jest dostępny 
wyłącznie w prenumeracie redakcyjnej. Proszę o informację, jak zaznaczyć to w ofercie. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający po przeprowadzonym rozeznaniu oraz potwierdzeniu u wydawcy możliwości 
prenumerowania za pośrednictwem dystrybutorów prasy w roku 2019 wyżej wymienionego 
tytułu, postanawia nie zmieniać zapisów zapytania ofertowego, po zmianach pozycja nr 94. 

 
Zamawiający załącza, zmieniony 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. 29.11. 2018 r. nie ulega zmianie. 
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