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Wyjaśnienia wraz z informacją o zmianie treści Rozeznania cenowego
– zaproszenia do złożenia oferty na
Zakup i dostawę broszur edukacyjnych

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź
na pytanie dotyczące treści Rozeznania cenowego:
Pytanie: Czy możliwe jest zmniejszenie dopuszczalnych wymiarów broszur edukacyjnych, tzn.
zmniejszenie wymiarów minimalnych przewidzianych dla formatów A4 i A5. Wymiary będą
następujące:
dla formatu A4 wymiary: min. 202 x 285 mm, max. 216 x 303 mm;
dla formatu A5 wymiary: min. 142 x 202 mm, max. 154 x 216 mm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dopuszcza zakup broszur o wymiarach zbliżonych
do wymiarów A4 oraz A5. Przez sformułowanie „formaty zbliżone”, Zamawiający rozumie:
1) dla formatu A4 wymiary: min. 202 x 285 mm, max 216 x 303 mm;
2) dla formatu A5 wymiary: min. 142 x 202 mm, max. 154 x 216 mm.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia
w treści Rozeznania cenowego w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Rozeznania
cenowego) oraz w projekcie umowy (Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego – zaproszenia
do złożenia oferty) – w zakresie dotyczącym formatu oferowanego produktu, tj.: sformułowania
„format zbliżony”.

Zmienione dokumenty dostępne będą na stronie internetowej postępowania:
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5872/dokument/11054
natomiast
dotychczasowa
ich wersja zostanie usunięta ze strony jako nieaktualna. Wykonawcy winni korzystać
z dokumentów uwzględniających zmiany z dnia 09.11.2020 r.
Otrzymane pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Rozeznania cenowego oraz udzielone
wyjaśnienia stają się integralną częścią Rozeznania cenowego i będą wiążące przy składaniu
ofert.
UWAGA: w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianą treści Rozeznania
cenowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do godz. 14:00
w dniu 16 listopada 2020 r.
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