Łódź, dnia 04.08.2021 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
DZS.271.8.2021
WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W związku z pytaniami skierowanymi przez Wykonawców dotyczącymi zapytania ofertowego postępowania do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 / w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, na:
Działania informacyjno – promocyjne dla projektu „Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014
– 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój
Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi poniżej przekazuje pytania wraz
z odpowiedziami:
Pytanie 1
chciałem wziąć udział w przetargu na min. skład i druk folderu. W zapytaniu nie ma sprecyzowanej
specyfikacji druku folderu przez co nie można tego punktu wycenić. Poza tym ciężko wycenić nie wiedząc
ile stron będzie miał folder.
Poniżej treść zapytania:
"Część 2
zaprojektowanie (w tym skład i łamanie) i wydruk folderu
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi drukarskie
Opis
- Część II - zaprojektowanie (w tym skład i łamanie) i wydruk folderu turystycznego w formie albumu
Wykonanie zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji dla Regionalnego Programu
Operacyjnego dla województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020.
2. Folder turystyczny w formie albumu
Zakres prac: zaprojektowanie, opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk,
dostawa do siedziby Zamawiającego
Ilość: 1000 szt.
Format: A4
Specyfikacja: oprawa twarda, wydruk - pełny kolor, papier kreda mat, ilustracje barwne włamane w tekst,
język polski/ angielski (tłumaczenie tekstu przygotowuje Zamawiający do dnia 31.08.2021 r.)"
Odpowiedź 1
Folder turystyczny w formie albumu
Zakres prac: zaprojektowanie, opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk,
dostawa do siedziby Zamawiającego
Ilość: 1000 szt.
Format: A4

liczba stron: 100
Specyfikacja: oprawa twarda szyto-klejona z kapitałką (tektura 2mm), kolorowość oklejki 4+0 + folia
matowa, kolorowość środka 4+4, kolorowość wyklejki 0+0, wydruk pełny kolor, papier środek kreda
mat 150g, papier oklejka kreda 150g, papier wyklejka offset 140g,ilustracje barwne włamane w tekst,
język polski/ angielski (tłumaczenie tekstu przygotowuje Zamawiający do dnia 31.08.2021 r.)
Pytanie 2
proszę o doprecyzowanie "ulotki"
cytata - opis papier ulotki - 120g - 200g
brak opisu typu papieru offset - kreda + nie precyzyjny opis wagi papieru
1 - nie ma kredy 120g jest tylko taki offset
2 - kreda jest 115g lub 130g - wariant 200g nikt nie uwzględni jeżeli możne wybrać np 115g
wariant 200g jest dużo droższy jeśli chodzi o papier jak i obróbkę "falc" (składanie na pół)
Odpowiedź 2
Ulotka informacyjna
Zakres prac: przygotowanie do druku, wydruk, dostawa do siedziby Zamawiającego
Format ulotki: A4 składane do A
Ilość: 100 000 sztuk
Wydruk: pełny kolor
Papier: nie mniejszy niż 120 g, nie większy niż 200 g kreda mat 150g
Projekt ulotki: przygotowuje Zamawiający i przekaże do dnia 31.08.2021 r.
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