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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ 

strona internetowa Zamawiającego 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

 
Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, 

działając na podstawie  art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Dotyczy części nr I i II - Bardzo proszę o podanie ilości kolorów nadruku do każdej pozycji. Ma to istotny 
wpływ na wycenę - czy znakowanie ma być w 1 kolorze czy w kilku - o ile dopuszcza technologia.  
Odp. Zamawiający informuje, że znakowanie ma być jednokolorowe. 

2. Butelka do picia z tritanu - opisana butelka występuje w pojemności 600ml. W opisie zamawiającego jest 
podana objętość 350-450ml. 
Odp. Butelka z tritanu jest oferowana na rynku w wersjach o pojemnościach 450 ml czy 500 ml. 
Zamawiający dopuszcza pojemności butelki z tritanu do 600 ml. 

3. Woreczki na żywność - Czy zamawiający określił jak mają być zapakowane woreczki? Czy zamawiający 
dopuszcza znakowanie woreczka także w postaci metki? 
Odp. Zamawiający dopuszcza znakowanie woreczków na żywność w postaci metki. Woreczki powinny 
być zapakowane tak by najmniejszy był w kolejnym większym worku. Całość ma wyglądać estetycznie. 
 
4. Dotyczy części nr I i II - Proszę o potwierdzenie, że logo Samorządu Wielkopolskiego może być 
monochromatyczne na gadżetach.  
Odp. Zamawiający dopuszcza znakowanie monochromatyczne. 
 
5. Dotyczy części nr I i II - Proszę również o informację na temat logo Departamentu Środowiska i UMWW, czy 
również będą monochromatyczne?  
Odp. Zamawiający dopuszcza znakowanie monochromatyczne. 
 
6. Dotyczy części nr I i II - Czy logotypy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego; WFOŚIGW; Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej również będą monochromatyczne czy w kolorze?  
Odp. Zamawiający dopuszcza znakowanie monochromatyczne lub jednokolorowe. 
 

 
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.  
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
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