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DPR-III-4-1.434.25.2019 

                                               

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

/strona internetowa Zamawiającego 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zorganizowanie wydarzenia w zakresie informacji i promocji 

Funduszy Europejskich obejmującego organizację w dniu 28 września 2019 r. dwóch biegów wokół Jeziora 

Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi.  

 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 11.07.2019 r.  zostało złożone pytanie do treści SIWZ dotyczącej 

ww. postępowania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść 

zapytania wraz z wyjaśnieniem:  

 

Pytanie 1: 

W związku z dużym problemem dostępności toreb PET w etui w Polsce czy zamawiający dopuszcza inną 

torbę ekologiczną np. bawełnianą również składaną? 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy torbę na zakupy z poliestru, która nie będzie ekologiczna, rezygnujemy z wymogu pochodzenia 

tkaniny z odpadów tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi w 100% oraz nie wymagamy wszycia metki 

z napisem „100% recykling PET” 

W związku z powyższym zmianie ulega opis torby: 

w SOPZ powinno być: pkt 19  

3) torba na zakupy – 300 szt., przenośna, o wymiarach szer. min. 35 cm, wysokość z uchwytem min. 58 cm, 

składana w etui doszyte do torby, etui zamykane (np. sznurek z plastikową blokadą, rzep, zamek 

błyskawiczny), do etui doczepiony karabińczyk, kolor do uzgodnienia, tkanina poliestrowa, oznaczenie 

sitodruk lub termotransfer, z jednej strony achromatycznymi logotypami. 

 

opis próbki w SIWZ, powinno być: rozdział XV, kryterium ocena estetyczna i funkcjonalna próbek,  

pkt. 5 torba na zakupy. 

 

Pytanie 2: 

Czy rogalik z ciasta półfrancuskiego ma mieć na pewno 400 g, gdyż standardowe w cukierniach i piekarniach 

są miedzy 150 a 250 g? 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy wagę rogalika nie mniej niż 250g. 

 

Pytanie 3: 

Na stronie 9 opisu oferty w punkcie nagród widnieje błąd na dystansie 5400 m przy nagradzaniu 15 zawodnika 

w kat. wiekowej, jest wpisany 150 zawodnik 
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Odpowiedź: 

Jest to omyłka pisarska, powinno być: Bieg na 5.400 m, kategoria 15 miejsce – 150 zł. 

 

 

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców przygotowujących ofertę. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu termin składania ofert upływa w dniu 

15.07.2019 r. o godz. 10:00, otwarcie o godz. 10:30. 

 

 

                                                                         
 
 

DYREKTOR  DEPARTAMENTU 

POLITYKI  REGIONALNEJ 

/-/ Grzegorz Potrzebowski 
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