
 

 

 

 

 
DE-WZP.261.5.2018.BR.1      Warszawa, 2018-04- 
 

 
 
Wykonawcy, do których zostało skierowane zaproszenie do złożenia oferty 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych – postępowanie nr DE-
WZP.261.5.2018.BR 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 1 OPZ przetargu  
DE-WZP.261.5.2018.BR bawełny o gramaturze 100 g. 
Pytanie nr 2: 
Worek z pozycji 1 
Czy worek ma być śnieżnobiały czy może być w kolorze tzw. naturalnym? 
Pytanie nr 3: 
Czy gramatura worka może wynosić 120g/m2, przez wzgląd na brak dostępności worków 
o gramaturze 140g/m2? 
 
Odpowiedź na pytanie 1, 2, 3: 
Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie gramatury bawełny. 
Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorze materiału, z którego wykonany jest worek.  

 
Pytanie nr 4: 
Smycz z pozycji 9 
Czy smycz ma być drukowania jednostronnie czy dwustronnie? 
Pytanie nr 5: 
Poz. 9 smycz- czy nadruk po obu stronach na smyczy będzie ten sam czy inny ile kolorów nadruku. 
 
Odpowiedź na pytanie 4, 5: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie, nadruk musi być wykonany po obu 
stronach taśmy. 

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 9 „Smycz” 
otrzymuje następujące brzmienie:  

 

9 Smycz 

 Dodatkowe informacje 
Zakończenie metalowe, zapięcie typu karabińczyk 
Nadruk ten sam po obu stronach taśmy 

 
Pytanie nr 6: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 3 Power bank 10 000 mAh- Opakowania 
z tektury eko w kolorze szarym.  
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Pytanie nr 7: 
Powerbank z pozycji 3 
Powerbanki aluminiowe nie występują w kolorze białym. Proszę o dopuszczenie koloru srebrnego 
lub zmiany materiału na plastik. Proszę też o dopuszczenie opakowania w kolorze srebrnym.  
Pytanie nr 8: 
Poz. 3 powerbank – zwracam się z zapytaniem czy jeżeli produkt ma być aluminiowy to czy kolor 
produktu może być srebrny nie biały. Czy produkt może być pakowany w inny kolor pudełka niż 
biały, np.: czarny 
Pytanie nr 9: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 3 – Powerbanku w kolorze srebrnym, nie 
występuje na rynku aluminiowy powerbank w kolorze białym. 
 
Odpowiedź na pytanie 6, 7, 8, 9: 
Zamawiający dopuszcza zmianę materiału obudowy produktu – power banku na plastik lub inne 
wysokiej jakości tworzywo sztuczne, jednak kolor obudowy produktu – power banku musi pozostać 
biały.  
Zamawiający dopuszcza kolor biały lub srebrny opakowania.  
Zamawiający nie dopuszcza opakowania w kolorze czarnym i wykonanego z tektury eko w kolorze 
szarym. 
 
W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II Szczegółowy opis 
techniczny artykułów, poz. 3 „Power bank” otrzymuje następujące brzmienie:  

3. Power bank 10 000 mAh 

 Surowiec/wykorzystany materiał Materiał: 
- produkt – aluminium lub plastik lub inne wysokiej jakości 

tworzywo sztuczne, 

- opakowanie – karton,   
Kolor produktu: biały 
Kolor opakowania: biały lub srebrny. 

 Dodatkowe informacje Power bank 10 000 mAh z aluminium, plastik lub inne wysokiej 
jakości tworzywo sztuczne. Odpowiedni do ładowania smartfonów. 
Prąd wyjściowy właściwy dla danej pojemności, co najmniej 

DC5V/1A. Zawiera wskazujące światło oraz kabel USB z wtyczką 
micro USB. 

 Pakowanie Zapakowany w kartonowe pudełko w kolorze białym lub srebrnym. 

Opakowanie zbiorcze nie cięższe niż 20 kg. 

 
Pytanie nr 10: 
Zestaw długopis i ołówek z pozycji 7 
Na rynku nie występują zestawy w kolorze białym wykonane ze stali nierdzewnej. Są takie zestawy 
wykonane z metalu. Opakowanie – proszę o dopuszczenie opakowania białego ale wykonanego 
z innego materiału niż karton? 
Pytanie nr 11: 
Poz. Zestaw długopis i ołówek – podany opis produktu pakowany jest w pudełko w kolorze czarnym 
lub eko, prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu. 
Pytanie nr 12: 
Opisany zestaw w poz. 7 - Zestaw długopis i ołówek  w kartonowym białym opakowaniu nie istnieje 
na rynku. Na rynku w wymaganej ilości 500 szt. występuje jedynie zestaw w plastikowym pudełku 
upominkowym z polipropylenu. jakie prezentujemy w zał. Czy dopuszczą Państwo tego rodzaju 
zestaw, wówczas wymiary opakowania to 170x41x17 mm? Jeśli nie dopuszczą Państwo opisanego 
pow. zestawu zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie opakowania o wymiarze 
wewnętrznym 145x40x24, które można wyprodukować w kolorze białym na indywidualne 
zamówienie i pow. zestaw przepakować  dodajemy że produkcja  opakowanie z wysokiej jakości 
tektury, znacząco wpłynie na cenę zestawu.  
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Pytanie nr 13: 
Pisze w sprawie przetargu na wykonanie materiałów promocyjnych - pozycja 7 zestaw ołówek 
i długopis. Jeżeli ma to być stal nierdzewna w kolorze białym to pasuje tylko i wyłącznie jeden model 
markowy, który kosztuje około 400 zł netto? Czy Państwo oczekujecie właśnie takiej jakości 
produktu? Ewentualnie jest biały metalowy długopis i pióro kulkowe w białym kartoniku w znaczniej 
niższej cenie. Prosiłabym o odpowiedź. 
Pytanie nr 14: 
Czy dopuszczają Państwo, żeby pudełko na zestaw długopis + ołówek było w kolorze czarnym? Na 
rynku obecnie nie ma produktu odpowiadającego Państwa opisowi. Zdjęcie proponowanej pozycji 
w załączeniu.  
 
Odpowiedź na pytanie 10, 11, 12, 13, 14: 
Zamawiający dopuszcza zmianę materiału z jakiego wykonany jest długopis i ołówek na „metal” oraz 
dopuszcza inny materiał z jakiego jest wykonane opakowanie tj. plastik lub inne tworzywo sztuczne, 
jednak kolor zarówno produktu jak i opakowania musi pozostać biały.  
Zamawiający dopuszcza zmianę w wymiarach pudełka, zwiększając tolerancję do +/- 33% 

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 7 „Zestaw 
długopis i ołówek” otrzymuje następujące brzmienie:  

7 Zestaw długopis i ołówek 

 Wymiary 
Pudełko wymiary: 180 mm x 60 mm x 35 mm 
(dopuszczalna tolerancja +/- 33%) 

 Surowiec/wykorzystany materiał 

Materiał: 
- produkt (ołówek i długopis) – metal, 
- opakowanie – wysokiej jakości tektura lub plastik lub 

inne tworzywo sztuczne, 

Kolor produktu i opakowania: biały 

 
Pytanie nr 15: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 3, 5 i 6 znakowania w jednym kolorze lub 
graweru na elementach metalowych.  

Odpowiedź na pytanie 15: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości oznakowania logotypem w jednym kolorze – dot. poz. nr 3, 
5 i 6 w części II Szczegółowego Opisu przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie nr 16: 
Poz.5 Opaska silikonowa – czy zamawiający dopuszcza nadruk w 1 kolorze. 
  

Odpowiedź na pytanie 16: 
Zamawiający nie dopuszcza nadruku w 1 kolorze.  
 
Pytanie nr 17: 
Poz. 6 usb 32gb – podane usb nie występuje w białym kolorze , prosimy o zamianę na kolor srebrny 
usb. Prosimy o zamianę koloru opakowania na usb z białego na czarny, opakowanie w kolorze 
białym nie występuje, istnieje możliwość pakowania produktu w plastikowe mleczne opakowanie 
wypełnione białą pianka . 
Zadruk – pełen kolor- nie wykonuje się nadruku na produktach metalowych , gdyż farba nie jest 
wchłaniana przez metal, prosimy o zmianę techniki znakowania na grawer w 1 kolorze. 
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Odpowiedź na pytanie 17: 
Zamawiający doprecyzowuje, że w poz. 6 OPZ, część aluminiowa produktu, może być biała lub 
srebrna natomiast część plastikowa musi pozostać biała.  

Zamawiający dopuszcza kolor srebrny opakowania lub opakowanie z plastiku lub innego wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego w kolorze białym lub mlecznym.  
Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących nadruku na przedmiocie 
 

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części II Szczegółowy opis 
techniczny artykułów, poz. 6 „USB” otrzymuje następujące brzmienie:  

6. USB pojemność 32 GB  

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Materiał:  
- produkt – aluminium + plastik, 
- opakowanie – karton, 

Kolor produktu: cześć aluminiowa - kolor biały lub srebrny, część 
plastikowa  - kolor biały. 

 Pakowanie Opakowanie kartonowe w kolorze białym lub srebrnym albo 
opakowanie z plastiku lub innego wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego w kolorze białym lub mlecznym. Wewnątrz 

opakowania umieszczona jest profilowana pianka. W komplecie 
cienka smycz dołączona do USB zakończona pętelką do przekładania 
przez uchwyt na USB. Smycz pakowana razem z USB. Pakowane po 
50 sztuk w kartonie. 

 
Pytanie nr 18: 
Poz. 11 głośnik- czy produkt może być pakowany w kartonik kolor srebrny. 
 
Odpowiedź na pytanie 18: 
Zamawiający dopuszcza opakowanie w kolorze srebrnym. 
W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 11 „Głośnik 
bezprzewodowy” otrzymuje następujące brzmienie:  

 

11 Głośnik bezprzewodowy 

 Surowiec/wykorzystany materiał 

Materiał: 
- produkt – ABS i wykończenie metalowe, 
- opakowanie – karton, 
Kolor produktu: biały 
Kolor opakowania: biały lub srebrny 

 
Pytanie nr 19: 
Pendrive opaski są produkcji chińskiej, czyli ich termin realizacji wynosi około 15 dni roboczych, 
termin może wydłużyć się do 25 dni roboczych – czyli, przy aktualnych warunkach zamówienia, 
nasza oferta zostanie odrzucona, ponieważ nie zagwarantujemy dostawy w 20 dniach roboczych. 
Pytanie nr 20: 
Zestaw karteczek samoprzylepnych – jest to polska produkcja indywidualna, z tym, że czas 
realizacji to 17 – 25 dni roboczych. 
Pytanie nr 21: 
Notesy A6 – 10000 sztuk nie ma na polskich magazynach, czyli trzeba sprowadzać je z zagranicy, 
czyli czas realizacji ze sprowadzeniem i nadrukami to około 10-15 dni roboczych. 
 
Odpowiedź na pytanie 19, 20, 21: 
Zamawiający nie zmienia zapisów IPU w tym zakresie terminu realizacji zamówienia. 
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Pytanie nr 22: 
Czy znakowanie na powerbanku ma być laserowe? Jest to produkt przeznaczony do graweru. 
Pytanie nr 23: 
Czy znakowanie na opasce silikonowej ma być laserowe? Jest to produkt przeznaczony do graweru. 
Pytanie nr 24: 
Czy znakowanie na pendrive ma być laserowe? Jest to produkt przeznaczony do graweru. 
Pytanie nr 25: 
Czy znakowanie na głośniku ma być laserowe? Jest to produkt przeznaczony do graweru. 

Odpowiedź na pytanie 22, 23, 24 ,25: 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ w tym zakresie, znakowanie ma być właściwe dla danego 
materiału.  
 
Pytanie nr 26: 
Poz.4 - Zestaw do rysowania – czy dopuszczają Państwo technikę znakowania w pełnym kolorze 
w formie naklejki, ewentualnie tampodruk 1 kolor? 
Pytanie nr 27: 
Czy Zamawiający dopuszcza znakowanie pozycji takich jak: pudełko na powerbank, zestaw do 
rysowania, kartki samoprzylepne - przezroczystymi naklejkami z logo? 

Odpowiedź na pytanie 26, 27: 
Zamawiający nie dopuszcza znakowania w formie naklejek ani tampodruku w 1 kolorze.  
 
Pytanie nr 28: 
Do każdego opisu jest informacja o znakowaniu ,,pełny kolor’’ – ale to jest w większości nie do 
zrobienia. Orzełek ma przejścia tonalne, czego nie nadrukujemy np. na 4. Zestaw do rysowania. 
Dalej jest np. Powerbank - ,,pełny kolor’’, a dalej ,,Technika – charakterystyczna dla danego 
materiału’’ – jedno z drugim się wyklucza, ponieważ charakterystyczną techniką dla artykułów 
metalowych jest grawer (kolor graweru zawsze wychodzi z podłoża, nie mamy wpływu na kolor, 
przeważnie wychodzi w odcieniach szarości lub miedzi, zależy to od tego z jakiego metalu został 
wykonany produkt), tak więc grawerem nie ma możliwości ,,pełnego koloru’’. Ta sama sytuacja tyczy 
się wszystkich pozostałych gadżetów metalowych. 
Pytanie nr 29: 
Czy dopuszczają Państwo znakowanie samego napisu ,,MINISTERSTWO EDUKACJI 
NARODOWEJ’’ bez godła? Godła z przejściami tonalnymi nie nadrukujemy na workach (jest taka 
możliwość – drukiem cyfrowym, jednak jest to bardzo duży koszt, przez co na pewno nie będziemy 
atrakcyjni cenowo, a w dodatku wymaga to dużo dłuższego czasu realizacji), na notesach, na 
zestawie do rysowania, na pendrive opaskach, na opaskach odblaskowy. 

Odpowiedź na pytanie 28, 29: 
Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących znakowania. 
 

Pytanie nr 30: 
Próbki artykułów na podstawie, których będzie można ruszyć z realizacją całości zamówienia – 
rozumiem, że próbki bez znakowania, przykładowe realizacje? Np. zestaw karteczek 
samoprzylepnych – tutaj nie drukuje się próbnego egzemplarza pod projekt. Np. pendrive opaska – 
w tydzień czasu nie dojedzie do Polski artykuł z próbnym grawerem czy nadrukiem z Chin. 

Odpowiedź na pytanie 30: 
Zamawiający nie zmienia zapisów IPU w tym zakresie. Zgodnie z par.4 ust. 1 lit. E: „po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego materiałów tzw. wizualizacji, 
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego do akceptacji próbny egzemplarz każdego 
materiału z naniesionym logotypem zgodnym ze wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
którego parametry techniczne i użytkowe będą zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania od Zamawiającego akceptacji projektu graficznego materiałów tzw. wizualizacji,” 
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Pytanie nr 31: 
Czy Zamawiający może ujawnić kwotę przeznaczaną na realizację zamówienia? Jeśli tak, proszę 
o jej podanie. 

Odpowiedź na pytanie32: 
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 301 965 zł. 
Pytanie nr 33: 
Proszę o udostępnienie plików graficznych dla poszczególnych pozycji zamówienia w celu 
poprawnego skalkulowania znakowania. 

Odpowiedź na pytanie 33: 
Zamawiający wskazał jeden logotyp dla wszystkich pozycji zamówienia. Plik graficzny logotypu 
został wskazany w cz. I OPZ, link pod, którym można pobrać plik wskazany jest w pkt. 4 cz. I OPZ 
 
Pytanie nr 34: 
Czy dopuszczają Państwo notes o poniższych parametrach? ( zdjęcie w załączeniu ). Notes 
w formacie A6, z zaokrąglonymi rogami, zamykany gumką, z wszytymi zakładkami, 80 kartek w linie, 
gramatura ok. 80 g/m. 
Wymiary: 142 x 92 x 12 
Kartki w kolorze ecru. 

Odpowiedź na pytanie 34: 
Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury papieru kartek notesu do ok. 60-80 g/m. Zamawiający 
usuwa wyrażenie „wstążką” mając na myśli pod nim wskazaną w OPZ „zakładkę”. Zamawiający 
dopuszcza zmianę w wymiarach notatnika do +/- 20%. 
 

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis techniczny artykułów pozycja nr 2 „Notes A6 
w twardej oprawie” otrzymuje następujące brzmienie:  

2 Notes A6 w twardej oprawie 

 Wymiary 
Format A6, 105 mm x 148 mm  
(dopuszczalna tolerancja +/- 20%) 

 Dodatkowe informacje 
Notatnik z ekoskóry zawierający co najmniej 60 kartek w linię 
Papier biały offset ok. 60-80 g/m 
Notatnik z zakładką i gumką. 

 
Pytanie nr 35: 
Pisze w sprawie przetargu na wykonanie materiałów promocyjnych - pendrivy metalowe nie 
występują w kolorze białym tylko w srebrnym i na metalu wskazany jest grawer, a nie nadruk 1 
kolor.Ponadto jeżeli chodzi o opaski silikonowe i pendrivy silikonowe to nie ma technicznie 
możliwości nadruku w full collor - jedynie tłoczenie z wypełnieniem 1 kolor.  
Poprsze o dopuszczenie takiej metody. Tym samym zwracam się z prośba o przedłużenie terminu 
składania ofert.  
 

Odpowiedź na pytanie 35: 
Materia dotycząca pytania nr 35 została wyjaśniona w odpowiedziach na pytanie 16, 17 i 36. 
 
Pytanie nr 36: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert, gdyż na etapie 
przygotowania oferty pojawiły się liczne problemy z dostępnością opisanych art. promocyjnych i nie 
mamy możliwości dokonać rzetelnej wyceny bez doprecyzowania OPZ SIWZ z Państwa strony. 

Odpowiedź na pytanie 36: 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy zmienia terminy składania 
i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
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Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 11 kwietnia 2018 r. do 
godziny 12:00, termin otwarcia ofert 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30. 
 
Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 

2. Termin składania ofert – do 9.04.2018 r. do godz. 12:00. 
4. Termin otwarcia ofert – do 9.04.2018 r. o godz. 12:30. 

zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 
2. Termin składania ofert – do 11.04.2018 r. do godz. 12:00. 
4. Termin otwarcia ofert – do 11.04.2018 r. o godz. 12:30. 
 

Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 


