
 
 

Częstochowa dnia, 04.03.2015 r. 

MSZ.ZOF/1/2015. 
 

Do wiadomo ści:  
Firmy bior ące udział w post ępowaniu  

 
 
 
Wyjaśnienia nr 1  do ZAPYTANIA OFERTOWEGO przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz.907 z póżn. zm.) na 
wykonanie i dostaw ę materiałów reklamowych stanowi ących element promocji 
projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Z espolonego w Cz ęstochowie”. 
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internet owej www.zsm.czest.pl  oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie w dniu 27.02.2015 r. 
 

 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dot. treści Zapytania Ofertowego. 
 
 
Pytanie nr 1  
Proszę o odpowiedź dotyczącą zapytania na gadżety reklamowe. Ile kolorów nadruku ma 
być umieszczone na gadżetach reklamowych?  
Odpowied ź: Kolor nadruku zgodny z wytycznymi ze strony RPO  
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=&
katrodzic=. Tło nie ograniczaj ące widoczno ści logotypu. Szczegóły realizacji 
zamówienia b ędą ustalane z wybranym Wykonawc ą po podpisaniu umowy. Zgodnie 
z treścią Zaproszenia: „ Projekty w/w materiałów muszą zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego”. 
Pytanie nr 2  
Proszę jeszcze o informację odnośnie zapytania na gadżety, czy długopis musi posiadać 
3 ringi.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza równie ż długopisy z inn ą ilością ringów, przy 
zachowaniu pozostałych parametrów. 
Pytanie nr 3  
Zegar ścienny - czy dopuszczają Państwo jakieś odchylenia od wymiarów? 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż zegar o wi ększej średnicy cyferblatu 
i grubo ści ni ż podana w Zaproszeniu, jednak nie wi ększa ni ż: średnica cyferblatu do 
300 mm, grubo ść: 50 mm. 
Pytanie nr 4  
Znakowanie długopisów i plastikowych pendrivów ma być jedno, czy wielokolorowe? 
Odpowied ź: Kolor nadruku zgodny z wytycznymi ze strony RPO 
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=&
katrodzic=. Tło nie ograniczaj ące widoczno ści logotypu. Szczegóły realizacji 
zamówienia b ędą ustalane z wybranym Wykonawc ą po podpisaniu umowy. Zgodnie 
z treścią Zaproszenia: „ Projekty w/w materiałów musz ą zosta ć zaakceptowane przez 
Zamawiaj ącego”.  
Pytanie nr 5  
Zegar ścienny ma posiadać znakowanie? 
Odpowied ź: TAK. Logotyp zgodny z wytycznymi i ze strony RPO 
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=&
katrodzic= . Tło nie ograniczaj ące widoczno ści logotypu. 



 
 

Pytanie nr 6  
Czy i jakie ewentualnie znakowanie ma posiadać skoroszyt z okładką skóropodobną? 
Odpowied ź: TAK. Logotyp zgodny z wytycznymi i ze strony RPO 
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=&
katrodzic= . Tło nie ograniczaj ące widoczno ści logotypu.  
Pytanie nr 7  
Jaki kolor powinien mieć kubek ceramiczny? Jaki kolor nadruku? 
Odpowied ź: TAK. Logotyp zgodny z wytycznymi i ze strony RPO 
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=&
katrodzic= . Tło nie ograniczaj ące widoczno ści logotypu.  
Pytanie nr 8  
Długopisy - czy znakowanie ma być w kolorze czy może to być grawer ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza równie ż grawer zgodny z wytycznymi i ze 
strony RPO 
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=&
katrodzic= . Tło nie ograniczaj ące widoczno ści logotypu.  
Pytanie nr 9  
Jaki kolor zegara ściennego? Czy bateria ma być w zestawie? 
Odpowied ź: Kolor nie ograniczaj ący widoczno ści logotypu.  
Zamawiaj ący w Zaproszeniu wskazał, że zegar ma by ć wyposa żony w baterie 1,5 V  
Pytanie nr 10.  
Czy skorowidz ma posiadać znakowanie? Jeśli tak - jaki rodzaj znakowania ? 
Jaka wielkość, ile kolorów nadruku? Kolor skorowidzu ? 
Odpowied ź: Skorowidz ma posiada ć znakowanie . Kolor nie ograniczaj ący 
widoczno ści logotypu - znakowanie zgodne z wytycznymi  ze st rony RPO 
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=&
katrodzic= . 
 
 
 
Dodatkowo informujemy, że szczegóły realizacji zamówienia b ędą ustalane 
z wybranym Wykonawc ą po podpisaniu umowy. Zamawiaj ący tak ą informacj ę zawarł 
w przesłanym Zaproszeniu,: „Projekty w/w materiałów muszą zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego". 
 
 
 
 
Treść powy ższej odpowiedzi stanowi zmian ę Zapytania Ofertowego, zamieszczana 
jest na stronie internetowej Zamawiaj ącego i jest wi ążąca dla wszystkich 
Wykonawców bior ących udział w przedmiotowym post ępowaniu. 
 

 
 
 
 
Zatwierdził: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 

 
 


