
 

 
 

 

Poznań, 29 września 2020 r. 
 
 
DRG-III-IG.433.9.2020                                               

 
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

/strona internetowa Zamawiającego 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby budowy 
marki Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja 
gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”. 
 
 

ZAPYTANIA Z WYJA ŚNIENIAMI  
ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI SIWZ 

 
 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym, 
zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 
modyfikuje treść SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytanie 1. 

 
Pytanie 1: 
Opisany przez Zamawiającego powerbank występuje na rynku w pojemności 2500 mah. Czy zatem 
Zamawiający dopuszcza taki produkt? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powerbank o pojemności 5000 mAh, w zmienionych wymiarach 12 cmx5cmx1,5cm 
(+/- 2 cm). Zamawiający nie dopuszcza powerbanku o mniejszej niż opisana w SOPZ pojemności.  
 
Pytanie 2: 
Czy w przypadku toreb filcowych, portfeli podróżnych, poduszek podróżnych prosimy o informację czy 
Zamawiający dopuszcza znakowanie w 1 kolorze? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że znakowanie wymienionych materiałów promocyjnych powinno zostać wykonane 
zgodnie ze wzorem określonym w SOPZ, zatem nie dopuszcza znakowania w jednym kolorze.  
 
Pytanie 3: 
Czy na dzwonkach rowerowych zamawiający dopuszcza grawer? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że znakowanie dzwonków rowerowych powinno zostać wykonane zgodnie z metodą 
znakowania określoną w SOPZ, zatem nie dopuszcza znakowania za pomocą graweru. 
 
 
 



 

 
 

 
Pytanie 4: 
Wszystkie produkty zostały zlokalizowane, jednak pendrive z Państwa zestawu nie jest już dostępny. Jest taki 
sam - ale w wersji 2000 mAh. W zamian możemy zaproponować https://www.voyager-
katalog.pl/pl/search/?search=product&string=0347-&search_button= 
 
Odpowiedź:  
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1. 
 
Pytanie 5: 
Mamy kilkadziesiąt różnych toreb filcowych ale nie mamy dokładnie takiej jak z Państwa zapytania, dlatego 
proszę o wskazanie nazwy katalogu z jakiego pochodzi torba filcowa? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje opis torby filcowej zawarty w punkcie 5 SOPZ.  
 
 
 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z: 

 

2.10.2020 r. godz. 9.00 (składanie ofert); 

2.10.2020 r. godz. 9.30 (otwarcie ofert) 

na: 

6.10.2020 r. godz. 9.00 (składanie ofert); 

6.10.2020 r. godz. 9.30 (otwarcie ofert). 

 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

 
                                                                                                Dyrektor Departamentu Gospodarki 
                                                                                                                         /-/ 
                                                                                                       Beata Joanna Łozińska 


