
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, dnia 17 września 2020 r.  

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

www.frse.org.pl  

e-mail: dzp@frse.org.pl 

         Do wszystkich Wykonawców 

         w postępowaniu ZP-18/FRSE/2020 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi druku offsetowego materiałów promocyjnych na 

potrzeby FRSE, numer postępowania: ZP-18/FRSE/2020. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

wpłynęły pytania a Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi.  

 

Pytanie 1 

Czy na każdą pracę jest przewidziany termin 10 dni kalendarzowych? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy zamówienie ma zostać zrealizowane 

maksymalnie 10 dni kalendarzowych liczonych od momentu zaakceptowania proofa przez Zamawiającego dla każdej 

pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 2 

Co do terminu wykonania, w zapisie jest 10 dni, a jednym z kryteriów oceny są punkty za obniżenie terminu, więc 

termin wyjściowy mam przyjąć 10 dni kalendarzowych? 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że zgodnie z jednym z kryteriów oceny ofert, jakim jest termin realizacji usługi, 

Zamawiający przyzna 2 pkt. Wykonawcy za każdy zaoferowany przez niego dzień kalendarzowy szybszego 

wykonania usługi niż ten wymagany przez Zamawiającego tj. 10 dni kalendarzowych. 

 

Pytanie 3 

Czy ofertę składamy pisemnie w kopercie? 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną na terenie kraju Zamawiający 

stanowczo zaleca przesyłanie ofert i innych dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy zakupowej https://frse.ezamawiajacy.pl/app/login?scrollElementID=Zaloguj. Jednak Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty również w sposób tradycyjny (w wersji pisemnej) i w takim przypadku należy, zgodnie z 

punktem 7.16.1 SIWZ umieścić ofertę w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie 

się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dokonał zmiany w pkt. 8.1 SIWZ, zgodnie z poniższą informacją: 

 

Było: 

„Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2020 r. do 

godziny 10:00 w Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Oferty można 

składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.” 

http://www.frse.org.pl/
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Jest: 

„Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2020 r. do 

godziny 10:00 w formie elektronicznej lub przesłać do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 

142A, 02-305 Warszawa. Oferty w wersji papierowej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -

16:00.” 

 

Pytanie 4 

Proszę o odpowiedź w jaki sposób składane są ulotki? w Z czy w C itd.? 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający informuje, że ulotki są składane do środka (typ C). 

 

Pytanie 5 

Pytanie o pkt 1.2 cztery skrzydełka też składane w c tzw " naleśnik? 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, że opisane w punkcie 1.2 cztery skrzydła są składane do środka (typ C). 

 

Pytanie 6 

Pytanie o folder ostatnia pozycja: czy na środkach ma być folia? na kredzie 130 to problem położyć folię, za cienki 

surowiec, od 150 kładziemy. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający informuje, że zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie oprawy i uszlachetnienia. Zamawiający 

usunął zapis o foliowaniu stron środkowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

zakresie Opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Zał. Nr. 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 
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