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Sukcesywne wykonanie i dostawa
pieczątek, stempli, gumek do
pieczątek, wizytówek oraz
materiałów eksploatacyjnych do
pieczątek dla Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie w
okresie 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



00-848 Warszawa

tel.223720253

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KZGW/KOA/288/2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
01.12.2020 16:00

Termin złożenia oferty
10.12.2020 14:00

Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonanie i dostawa pieczątek, stempli, gumek do pieczątek,
wizytówek oraz materiałów eksploatacyjnych do pieczątek dla Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie w okresie 12 miesięcy

Branże CPV

30192151-4 - Pieczęcie

30199730-6 - Wizytówki



Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść

04.12.2020 09:30:12

Hanna Zych

Dzień dobry
Chciałabym usunąć ofertę, którą złożyłam wczoraj, ponieważ jest źle zrobiona - i wgrać właściwą - Czy
może Pan usunąć wczorajszą?

Widzę że tu tez mogę wgrać więc wgrywam poprawioną

Dorota Krzyszczuk
PRINTYLANDIA TEL. 605 43 43 36

Szanowna Pani musi Pani samodzielnie usunąć ofertę zgodnie z instrukcją dla Wykonawców, która
znajduje się na platformie:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platfor
my-Zakupowej.html

04.12.2020 15:06:22

Hanna Zych

Dzień dobry,
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy wielkość czcionki zastosowana we wzorach w wykazie pieczątek w pkt. 5 zał. 2 jest adekwatna
do realnych rozmiarów odbić pieczątek?
2) Jakie datowniki są rozumiane w poz. 10, z samą datą? Jaka wersja daty? Jakie obecnie (symbol)
Państwo używają?
3) Jakie wymiary/wielkość powinny mieć poduszki (rozumiemy przez to tzw.
tuszownice wchodzące do automatu, a nie oddzielnie jako poduszka np. o rozmiarach 9x11 cm leżąca
na biurku) do stempli metalowych ujęte w poz.
11 wykazu pieczątek? Do jakich stempli metalowych - symbole automatów, mają zostać wycenione
tuszownice?
Jest do dość ogólnie ujęta pozycja i każdy producent posiada różnej wielkości stemple metalowe i każda
tuszownica posiada inną cenę, więc prosimy doprecyzowanie pozycji poprzez podanie
wielkości/producenta stempla metalowego.
4) Do jakiego typu/nazwa/symbol/producent stempla metalowego stosują Państwo tusz do stempli
metalowych?
5) W poz. 13 nie zostały podane żadne wymiary gumek do pieczątek do wymiany. Czy są to ogólnie
ujęte wszelkie gumki do wycenianych automatów?
6) W poz. 15 jakiej wielkość poduszki/tuszownice do automatów stemplarskich są brane pod uwagę?
Czy chodzi tu o wszelkie automatu podane w poz. 1-10?
7) Jakie wizytówki zamawiają Państwo? Jednostronne czy dwustronne? Jaki
papier: gramatura, nazwa Państwo obecnie stosują? Czy wizytówki nie mają dodatkowych
uszlachetnień: folia UV, wypukłe logo?

odp. 1 nie są to przykłady treści pieczątek
odp. 2 datowniki rozumiane są jako datowniki z samą datą, wersja daty wg posiadanego przez
Wykonawcę wzoru, obecnie stosowane datowniki: dzień/miesiąc/rok
odp. 3 są to stemple metalowe urzędowe z godłem Polski zamawiane w Mennicy o wymiarach
standardowych zgodnie z Ustawą
odp. 4 zgodnie z Ustawą tusz musi być czerwony i stosowany do urzędowych stempli metalowych z
godłem Polski
odp. 5 tak, są to ogólnie przyjęte wymiary gumek do standardowych rozmiarów automatów
samostemplujących
odp. 6 tak
odp. 7 wizytówki dwustronne, bez wypukłego logo, gramatura papieru 300 - 350 g/m2, standardowo
bez foli UV
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Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

01.12.2020 15:22:45

Michał Hejduk

Termin otwarcia ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie
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