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DAG/262/38-3/MR/2012

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
podczas 16 Pikniku Naukowego w Warszawie oraz Międzynarodowych Targów Innowacje
Technologie Maszyny w Poznaniu (nr sprawy: 38/U/12)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną
Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 13 marca 2012 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść
zapytania w nim zawartego wraz z wyjaśnieniami i udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami
oraz dokonanymi na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmianami treści SIWZ.

WNIOSEK NR 1:
„Poszukując produktów dla Państwa zorientowałam się, że pod nazwą „kuleczki magnetyczne
w pudełku” funkcjonują na rynku dwa różne gadżety.
Prosimy wskazać, które mieli Państwo na myśli. Wklejam przykładowe zdjęcia (a i b), żeby uniknąć
pomyłki”:

a)

b)

ODPOWIEDŹ:
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ
w części dotyczącej „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części II zamówienia”
w zakresie pkt. 4 ppkt. 5 pn. „przygotowanie materiałów promocyjnych”, w następujący sposób:
Było:
5) przygotowanie materiałów promocyjnych:


zestaw klipsów metalowych na magnetycznym podłożu (układanka 8 kolorowych
klipsów) – 300 szt.,



kuleczki magnetyczne w pudełku – 300 szt.,



długopis metalowy– 1000 szt.,



krówki – 5 kg.
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Jest:
5)

przygotowanie materiałów promocyjnych:


zestaw klipsów metalowych na magnetycznym podłożu (układanka 8 kolorowych
klipsów) – 300 szt.,



kuleczki magnetyczne w pudełku (magnesy dające możliwość tworzenia wielu brył
przestrzennych oraz wielu wzorów dwuwymiarowych na płaszczyźnie) – 300 szt.,



długopis metalowy– 1000 szt.,



krówki – 5 kg.

……………………………………
/Leszek Grabarczyk/
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