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Dot. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości szacunkowej poniŜej kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

powołanej ustawy na wykonanie zadania o znaku: 2/2008/BK pod nazwą:„Zakup trwałych 

upominków-wyroby z galanterii skórzanej”, Zadanie realizowane w  ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 4- pomoc techniczna tytuł 

projektu „Promocja efektów działania 2.5 i 3.4 ZPORR na Podkarpaciu” 

 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie działając na podstawie art. 

38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

sporządzonej w ramach postępowania opisanego wyŜej. 

 
Pytanie 6: Jak będzie wkładany notes? Od góry, na ringu, czy na klipsie? Czy moŜe, ma mieć 
kształt standardowej okładki na zeszyt? Płaskie kieszenie w pionie, czy poziomo?. 
 

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 5.3 SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, opi sał 
przedmiot zamówienia jako: „Notatnik formatu A4 z wewnętrznymi płaskimi kieszeniami,  
kieszonką na wizytówki, uchwytem na długopis. Notatnik z wygrawerowanym logo ZPORR 
Kolor: czarny i brązowy  (po 150 sztuk).Wyrób pakowany np. w pudełka tekturowe”. 
Zamawiający uznał za zbyteczne szczegółowy opis np. kierunku wkładania notesu, czy kierunku 
połoŜenia kieszeni. Dla zamawiającego najwaŜniejsze jest upominkowy charakter przedmiotów 
zamówienia (patrz odpowiedzi pytanie 1). 

 
Pytanie 7: Jak ma być zamykana aktówka? Na suwak wokół, na patkę z zatrzaskiem, czy na 
patkę z magnesem. 
 
Odpowiedź: Zamawiający w pkt 5.2 SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, opi sał 
przedmiot zamówienia jako: „Miejsce na blok formatu A-4, kieszenie formatu A-4, miejsce 
na długopis, miejsca na karty kredytowe i kieszenie na wizytówki lub rozwiązania równorzędne.  
Aktówka z wygrawerowanym logo ZPORR Kolor: czarny i brązowy  (po 150 sztuk).Wyrób 
pakowany np. w pudełka tekturowe. Zamawiający uznał za zbyteczne szczegółowy opis sposobu 
zamykania aktówki. Dla zamawiającego najwaŜniejsze jest upominkowy charakter przedmiotów 
zamówienia (patrz odpowiedzi pytanie 1). 
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Pytanie 8: Jaka ma być wielkość i kształt breloka?. 
 

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 5.8 SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, opi sał 
przedmiot zamówienia jako: „Breloki do kluczy z wygrawerowanym logo ZPORR Kolor: 
czarny i brązowy  (po 250 sztuk).Wyrób pakowany np. w pudełka tekturowe. . Zamawiający 
uznał za zbyteczne szczegółowy opis sposobu wielkości i kształtu breloka. Dla zamawiającego 
najwaŜniejsze jest upominkowy charakter przedmiotów zamówienia (patrz odpowiedzi pytanie 1). 

Pytanie 8: Jakiej wielkości/szerokości będzie LOGO? 
 
Odpowiedź: Zamawiający stoi na stanowisku, iŜ logo Programu ZPORR powinno znajdować się 
w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zachować odpowiednie 
proporcje w umieszczeniu loga ZPORR w stosunku do przedmiotu zamówienia. 


