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Warszawa, 21.02.2018 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 

Dotyczy:  postępowania pn. Świadczenie usług drukarskich dla potrzeb marketingowych Zamawiającego (numer 

sprawy: 31/2018) 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję 

odpowiedzi na pytania Oferentów: 

 

Pytanie nr 1: 

Roll up typu exlusive z chromowanymi podstawami i rolkami z metalu wraz z wzmocnioną sprężyna. Druk HQ 1440 DPI 

w ośmiu pasach. Materiał do druku blockout 220 g podwójnie biały - czy ten chromowany rollup ma chromowane 

boczki, stopkę? Czy można prosić o zdjęcie? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Roll up ma mieć chromowaną stopkę. Zamawiający nie dysponuje zdjęciami. 

 

Pytanie nr 2: 

Ulotka Nadruk: 4+4, papier satyna 200g/m2 - papier satyna czy może być kreda? Papieru satynowanego nie stosuje się 

w druku offsetowym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Informuję, że może być to papier kredowy, jednakże przypominamy, że np. w przypadku krótkiego terminu realizacji, 

może zaistnieć konieczność sporządzenia wydruków cyfrowych, a zgodnie z treścią zapytania ofertowego, cena za 

konkretne zamówienie nie może być mniej korzystna od ceny zawartej w ofercie, na podstawie której Zamawiający 

zawrze umowy ramowe. 

 

Pytanie nr 3: 

Kartka okazjonalna - 2 stronicowa,  bigowana, papier satyna 350g/m2, Uszlachetnienie: Folia satynowa jednostronnie. 

– papier satyna czy może być kreda? Papieru satynowanego nie stosuje się w druku offsetowym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 4: 

Broszura A4 Nadruk: 4+4, papier satyna; 8 stron  papier satyna czy może być kreda? Papieru satynowanego nie stosuje 

się w druku offsetowym. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 5: 

Teczka papierowa grzbiet 5mm z dwoma skrzydełkami, druk 2+0, papier kreda 350 mat, bez gumki, z nacięciem na 

wizytówkę, bez uszlachetnień  przy nakładach 100, 200 szt.– czy może to być teczka z jednym większym skrzydełkiem 

z wycięciami na wizytówkę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, może to być teczka z jednym większym skrzydełkiem z wycięciami na wizytówkę. 

 

Pytanie nr 6: 

Adresy dostarczenia – czy jest to tylko Warszawa czy miałyby być transporty wg rozdzielnika różnorodnych produktów 

na terenie całej Polski? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że co do zasady miejscem dostawy będzie Warszawa. Zakładać jednak należy, że może zdarzyć 

się wysyłka do innych miast na terenie Polski. 

 

Pytanie nr 7: 

Teczki papierowe w nakładach 100 i 200 szt. mogą mieć wklejane skrzydełko czy musza być z wykrojnika? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Teczki papierowe mają być wykonane z wykrojnika. 

 

Pytanie nr 8: 

Folia OWV, gdzie miałby się odbyć montaż, oraz jak wygląda miejsce w którym ma nastąpić oklejenie? Tutaj najlepiej 

prosiłbym o zdjęcia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Na potrzeby wyceny proszę założyć montaż w Warszawie. Zamawiający nie dysponuje zdjęciami. 

 

Pytanie nr 9: 

Poz. 10 kartka okazjonalna opisana jest jako 2 stronnicowa i bigowana - po bigowaniu automatycznie tworzą nam się 

już 4 strony, także proszę o sprecyzowanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że kartka w poz. 10 ma być kartką 2-stronicową niebigowaną, format A5. 

Ponadto, Zamawiający informuje, że kartka opisana w poz. 9 Tabeli cenowej ma być wykonana z formatu A4 (po 

bigowaniu format A5, 4 strony). 
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Pytanie nr 10: 

Czy do produkcji rollupów możemy zastosować materiał blockout 440 g który uważamy za lepszy jakościowo od 

zawartego w zapytaniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć roll up o opisanej w zapytaniu ofertowym specyfikacji. 

 

Pytanie nr 11: 

Na jakiej wysokości znajdują się witryny do oklejania - tutaj jest ogromna różnica w cenie jeśli mamy używać np. 

podnośnika. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie wymagane jest używanie podnośnika do oklejania witryn. 

 

Pytanie nr 12: 

Uważamy, że produkcja toreb z kartonu jest mało praktyczna, ponieważ będzie się to Państwu rozklejać, czy istnieje 

możliwość zmiany materiału na papier kredowy o takiej samej gramaturze. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć torby o opisanej w zapytaniu ofertowym specyfikacji. 

 

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. Zamawiający wydłuża termin na 

złożenie wydruków próbnych (zgodnie z Rozdziałem 4 ust. 3 pkt 3) Zapytania ofertowego) ze względu na konieczność 

ich wysłania/dostarczenia. Próbki należy wysłać/dostarczyć na adres: 

BGK Nieruchomości S.A. 

Biuro Zakupów 

ul. Przeskok 2 

00-032 Warszawa 

z dopiskiem „Próbki w postępowaniu na świadczenie usług drukarskich – numer sprawy: 31/2018 r.)” 

 

Próbki muszą dotrzeć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2018 do godz. 15:00.  

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

Aleksandra Ściborowska 


