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Kraków, dn. 22.06.2018 r. 

Wykonawcy w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 
publicznego na: „Usługę wydruku pism wraz z insertowaniem (pakowanie do kopert DL) 
oraz dostarczenia listów do siedziby MARR S.A.”:  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.). 

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniach 18, 
20 i 21 czerwca 2018 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017, poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 

  

Pytanie 1 
Podany w specyfikacji format koperty (DL 220x110) jest przeznaczony do pakowania 
ręcznego, przy tak dużych nakładach proponujemy kopertę C6/5 jest to standardowa koperta 
stosowana do maszynowego pakowania listów. W związku z powyższym czy dopuszczacie 
Państwo możliwość zastosowania zaproponowanej przez nas koperty? 
 
Odpowiedź: 
Zgodne z zapisami SIWZ w sekcji III Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił format 
kopert jako DL 220x110. Zamawiający nie dopuszcza innych formatów kopert.  
 
Pytanie 2 
Czy Koperty mają być z oknem czy bez okna? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z OPZ określił usługi jako druk bezadresowy w związku z powyższym 
nie personalizuje kopert i tym samym nie przewiduje kopert z oknami.  
 
Pytanie 3 
Jaki zadruk na kopertach? 
 
Odpowiedź:  

 
Zamawiający nie przewiduje zadruku na kopertach. 
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Pytanie 4 
Czy w ramach postępowania Nr sprawy: ZP/14/18/DWP dopuszczają Państwo pakowanie  

w koperty formatu C6/5 do kopertowania automatycznego? 

Odpowiedź:  

 
Zgodne z zapisami SIWZ w sekcji III Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił format 
kopert jako DL 220x110. Zamawiający nie dopuszcza innych formatów kopert.  
 
Pytanie 5 
Czy w ramach zamówienia Kartę A4 z nadrukiem 4+0 należy zapakować do czystej (bez 
nadruku) koperty bez okna? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie OPZ określił usługi jako druk bezadresowy w związku z powyższym nie 
personalizuje kopert i tym samym nie przewiduje kopert z oknami. Zamawiający nie przewiduje 
również zadruku na kopertach. 
 
Pytanie 6 
Czy przekazany wzór do wydruku będzie na tzw. spad, to znaczy czy nadruk będzie do 
krawędzi kartki? 
 
Odpowiedź: 
Druk będzie obejmował wzorzec pisma ze standardowymi marginesami. 
 
 

 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 27.06.2018 roku 
godz. 12.00 
 


