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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Produkcja autorskich puzzli
edukacyjnych.
Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.+48 532032034

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KZGW/KCP/46/2021
Klasyﬁkacja ofert
netto PLN
Data publikacji
04.03.2021 17:00
Termin złożenia oferty
16.03.2021 08:00

Opis przedmiotu zamówienia
Branże CPV
22462000-6 - Materiały reklamowe
22900000-9 - Różne druki
37523000-0 - Puzzle
37524100-8 - Gry edukacyjne
39162000-5 - Pomoce naukowe
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

Pytania i odpowiedzi
Data
Opublikowane przez
Treść
05.03.2021 13:44:05

Agata Derylak
1. Tradycyjne puzzle są wykonane z tektury grubości 1,5 - 1,75 mm, to zupełnie wystarcza , a grubosć
2,5 mm ,to zdecydowanie za dużo
2. Oznaczenie zadruku 4 + 4 , sugeruje ,że puzzle mają być zadrukowane z dwóch stron , czyli awers i
rewers. Tradycyjne puzzle , zadrukowane jednostronnie , należy oznaczyć 4 + 0 lub 4/0
3. Przy takich małych elementach , lepiej pokryć puzzle lakierem dyspersyjnym , zamiast folią mat
4. Wystarczająca wielkość pudełka do puzzli A3 , to np: 210 x 140 x 35 mm lub trochę większe - 240 x
170 x 35 mm. Możemy również zaproponować większe pudełko 320 x 220 x 4,5 cm , ale te dwa
pierwsze ,są zupełnie wystarczające .
5. Wystarczjąca grubośc tektury, na pudełka do takich puzzli , to 1,2 - 1,5 mm
6. Dla uściślenia , warto jeszcze podać , czy pudełka mają mieć zadrukowane wieko i spód , czy tylko
wieko i jego boki . Oznaczenie 4+ 4 , niekoniecznie może być tak zrozumiane TAK, wieko 40, spód 4=09,
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI OPZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Produkcja autorskich puzzli edukacyjnych”
(nr zamówienia: KZGW/KCP/46/2021).
PYTANIE 1
Dotyczy: Tradycyjne puzzle są wykonane z tektury grubości 1,5 - 1,75 mm, to zupełnie wystarcza, a
grubość 2,5 mm ,to zdecydowanie za dużo
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
Zamawiający dopuszcza materiał: tektura lita min 1,5 mm, kaszerowana papierem kredowym 170
gram/m2, powleczonym folią mat.
PYTANIE 2
Dotyczy: Oznaczenie zadruku 4 + 4 , sugeruje ,że puzzle mają być zadrukowane z dwóch stron , czyli
awers i rewers. Tradycyjne puzzle, zadrukowane jednostronnie, należy oznaczyć 4 + 0 lub 4/0
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2
Zamawiający zmienia zapis: zadruk 4+0.
PYTANIE 3
Dotyczy: Przy takich małych elementach, lepiej pokryć puzzle lakierem dyspersyjnym, zamiast folią mat
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3
Zamawiający pozostawia treść OPZ w danym zakresie bez zmian. Pozostaje folia mat.
PYTANIE 4
Dotyczy: Wystarczająca wielkość pudełka do puzzli A3 , to np: 210 x 140 x 35 mm lub trochę większe 240 x 170 x 35 mm. Możemy również zaproponować większe pudełko 320 x 220 x 4,5 cm , ale te dwa
pierwsze ,są zupełnie wystarczające .
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4
Treść OPZ została zmieniona: 270 mm x 185 mm x 30 mm (+/-10%).
PYTANIE 5
Dotyczy: Wystarczająca grubość tektury, na pudełka do takich puzzli , to 1,2 - 1,5 mm
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5
Zapis w OPZ został zmieniony. Materiał: tektura lita min 1,5 mm.
PYTANIE 6
Dotyczy: warto jeszcze podać , czy pudełka mają mieć zadrukowane wieko i spód , czy tylko wieko i jego
boki . Oznaczenie 4+ 4 , niekoniecznie może być tak zrozumiane TAK, wieko 40, spód 4=09
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6
Zapis zostaje zmieniony. Druk wieko z bokami i spód: kolor 4+0 (do kaszerowania).
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia treść OPZ i zamieszcza nowy dokument
OPZ po zmianach oraz zmienia termin składania ofert do dnia 12.03.2021 do godz. 9.00.
10.03.2021 11:19:52

Agata Derylak
Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie informacji o warunkach udziału w postępowaniu , w zapytaniu napisali
Państwo: „ Wykonawca na potwierdzenie swojego doświadczenia przedstawi w formularzu ofertowym 3

realizacje produkcji puzzli zrealizowanych w ciągu 3 lat „ natomiast w formularzu ofertowym jest
sformułowanie „ W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowałem co najmniej dwie usługi druku puzzli dla
następujących instytucji oraz dołączam ich wizualizację do niniejszego postępowania”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby Wykonawca na potwierdzenie swojego doświadczenia
przedstawił w formularzu ofertowym 2 realizacje produkcji puzzli zrealizowanych w ciągu 2 lat.
Wykonawca zmienił treść w Zapytaniu ofertowym.
12.03.2021 13:16:32

Agata Derylak
Witam serdecznie, proszę o informację o insercie, czy opakowania będą dostarczone przez
zamawiającego czy do wykonania?
Opakowań z nasionkami nie trzeba będzie wykonywać. Insert w postaci gotowych opakowań (waga 2
gramy) zostanie Państwu dostarczony i w pełni gotowy do włożenia d pudełka z puzzlami (po 3 sztuki do
pudełka).
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Komunikaty zamawiającego
Data
Opublikowane przez
Treść
05.03.2021 08:39:53

Anna Paśniczek

Termin składania ofert
05.03.2021 15:18:19

Michał Hejduk
Zmiana terminu otwarcia ofert
09.03.2021 09:19:39

Agata Derylak
Zmiana terminu składania oferty

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
Zaloguj
Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny
Zarejestruj nowy proﬁl

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

