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MIAIIA TRESCI SIWZ:

Dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie oraz dostawg material6w promocyjnych dla Instytutu Agrofiryki im. B.

Dobrzaflskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach realizacji Projektu pn. Prodakcja
ekologicznego oleja rzepakowego o wyjqtkowych wlaSciwoiciach prozdrowotnych (A-2401-46/14).

Zamawiajqcy dziaLaj4c na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wief' publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na
pytania o wyjaSnienie treSci SIWZ przekazaje treSd pytari wrazzwyja6nieniami:

P5rtanie 1:

,, P rzedmio t zqmdw ie n ia :
Pld. 6 - Torba bawelniana - w wymiarach chyba jest blqd szer. torby olveilona jalo 2mm. Znakowanie 7

kolorfw - czy chodzi o kolory Pantone (barfuo drogie w druku) czy po prostu kolorystyfu logotypdw.

Czy ofertg mo2na przeslac drogq mejlowq? "

Odpowiedi 1:

W punkcie 6 Przedmiotu zam6wienia opisana zostaNa filizanka do herbaty ze spodkiem.
Bawelniana torba w pkt. 9 przedmiofu zam6wieni4 opisana zostala prawidlowo, 420 mmto
wysoko$d torby, 380 mm to szerokoS6. Wymiar 2 mm odnosi sig do grubo5ci bocznej torby
(gtgbokoSci). Do kazdego z wymiar6w Zamawiaj4cy dopuszczatolerancjg +/- 5 mm.

Zamawiaj4cy wymaga wykonania znakowania w kolorystyce Pantone w zakresie
material6w promocyjnych opisanych w poz. 5 (filDanka do espresso ze spodkiem 90 ml),
poz.6 (filiZanka do herbaty ze spodkiem220 ml) oraz w poz. 9 (bawelniana torba).

Zarnawiaj1cy nie dopuszcza zLohenia oferty drog1 mailow4. Zamawiajqcy wymaga oferty w
formie pisemnej, tj. opatrzonej wlasnorgcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego
upowaZnionej, a nastgpnie zNohenie oferty w siedzibie Zamaviajqcego (tj. przeslanie poczi.;4,

kurierem, zNoherie osobiScie). Szczeg6trowe informacje nt. sposobu przygotowania oferty
znajdujE sig w Rozdziale XV Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Zgodnie zpkt2.
tego Rozdziatu - ,,Ofertg sktrada sig pod rygorem niewaZnoSci, w formie pisemnej".

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy pzp Zamawiaj4cy dokonuje zmiany treSci SIWZ
w powyzszym zakresie.
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Zzmawiaj4cy pzedluia termin skladania i otwarcia ofert do dnia 04.08.2014 r. Miejsce
i godzna skladania i otwarcia ofert pozostajqbezzmian.

ZamawiajEcy prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 8l/ 744-50-67.

Kierownik Zamaw iaj1ce go :


