
EZP.26.237.1.2021.PZ                                                                              
 Warszawa, dnia 22 grudnia 2021 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na druk i oprawę wydawnictwa Profile Głębokich Otworów Wiertniczych 
PIG oraz druk ulotek dla muzeum., oznaczenie sprawy: EZP.26.217.2021

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 27.12.2021r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. 
Poniżej prezentujemy przesłane zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią. 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za 
uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę 
dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie 

należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym 

zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1: 

Proszę o wiadomość czy wydawnictwo ,,Profile Głebokich Otworów Wiertniczych" posiada numer ISBN lub ISSN?

 Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wydawnictwo „Profile Głębokich Otworów Wiertniczych” ma nadany numer ISBN 
i ISSN. 

Pytanie 2: 

a) Proszę o określenie kolorystyki druku środków zeszytów (liczbę kolorowych stron) oraz formatów 
wkładek (w mm) oraz ich kolorystyki.

b) Proszę o doprecyzowanie: kolorowość stron środka i wkładki ( np. 4+4 ), rodzaj oprawy (np. miękka 
klejona) czy wydawnictwa mają nadany nr ISBN.

Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia informacje zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:

Zeszyt nr 1 
Nowa Rola IG 1
Druk: offsetowy, kreda matowa, 100 g
Oprawa książki: okładka kolorowa (4+0), kreda 300 g, dwustronnie gładzona, oprawa  klejona, folia błyszcząca 
Środek zeszytu: Liczba kolorowych stron 27;
Wkładka format: 280 x 824 mm; dwustronny zadruk (1+1),

Zeszyt nr 2 
Mniszków IG 1
Druk: offsetowy, kreda matowa, 100 g
Oprawa książki: okładka kolorowa (4+0), kreda 300 g, dwustronnie gładzona, oprawa  klejona, folia błyszcząca
Środek zeszytu: Liczba kolorowych stron 15; 
Wkładka format: 280 x 770 mm; dwustronny zadruk (1+1),

Zeszyt nr 3 
Goczałkowice IG 1. - Profile Głębokich Otworów Wiertniczych zeszyt 159 
ISBN 978-83-66888-88-3
Format: książka A4
Nakład: 200 egz.
Druk: offsetowy, kreda matowa, 100 g
Oprawa książki: okładka kolorowa (4+0), kreda 300 g, dwustronnie gładzona, oprawa  klejona, folia błyszcząca 
Tekst: 190 stron, w tym 18 stron kolorowych, tj. strony: 1, 69, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 90, 111, 113, 119, 124, 135, 
136, 137, 138, 147.
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Jedna wkładka dwustronna czarno-biała (1+1) w formacie 282 mm × 1000 mm na papierze  publikacyjnym 90 g, 
falcowana do A4, umieszczona w kieszeni na trzeciej stronie okładki.

Zeszyt nr 4
Oświno IG
Druk: offsetowy, kreda matowa, 100 g
Oprawa książki: okładka kolorowa (4+0), kreda 300 g, dwustronnie gładzona, oprawa  klejona, folia błyszcząca
profil  (dwustronny, czarno-biały) jako wkładka w kieszeni 
2 wklejki (po stronach: 83 i 92)
strony kolorowe: str. red. (1), 6, 7, 59, 64, 73, 74, wklejka z fig. 10 (po str. 83), 91, 99, 103, 114, 115, 122

Zeszyt 5
Wesoła IG 1
Druk: offsetowy, kreda matowa, 100 g
Oprawa książki: okładka kolorowa (4+0), kreda 300 g, dwustronnie gładzona, oprawa  klejona, folia błyszcząca 
Środek zeszytu: Liczba stron kolorowych - 37. 
Format wkładek: 297 x 650 mm (1+1) i 297 x 1130 mm (1+1) – obie wkładki dwustronne.

Pozostałe informacje zawarte w Zaproszeniu nie ulegają zmianie.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB 
                                                                                                                   ds. Zamówień Publicznych

                                                                                                                     Mariola Siwek
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