Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Lublin, dn. 04.03.2020 r.
Nr postępowania: SOLSKA/43/2020
Strona internetowa Zamawiającego,
Baza Konkurencyjności
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”,
w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu
„Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/1602 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (dalej „Regulamin”) zmienia i udziela
wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, pn.:
Opracowanie i druk albumu pt. „Puszcza Solska”
Zadanie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16-02), współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
PYTANIE NR 1:
W nawiązaniu do zapytania ofertowego, dotyczącego opracowania i druku albumu pt.
"Puszcza Solska", zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści ww. zapytania.
W punkcie 1.2. opisu przedmiotu zamówienia, podpunkt 7. jest następująca
informacja: obwoluta, papier 150 g, kol. 4+0 z folią błysk.
1. Czy to oznacza, że album ma mieć dodatkową obwolutę, czy może nie chodzi o obwolutę
tylko o oklejkę?
2. Jeśli rzeczywiście chodzi o dodatkową obwolutę o wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia parametrach, to jaki ma być papier na oklejkę (tego nie ma w treści opz, a jest
niezbędne do wykonania albumu).
ODPOWIEDŹ:
Album ma mieć obwolutę zgodnie z punktem 1.2 ppkt 7. Zamawiający uzupełnia treść
zapytania o następujący parametr dotyczący albumu, tj. w pkt 1.2. dodaje ppkt 9) o treści:
„Okładkę należy obkleić okleiną kredową o gramaturze 150 gram”. Równocześnie ten
wymóg zostaje dodany w treści wzoru umowy w § 1 ust. 2 jako podpunkt 9).
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PYTANIE NR 2:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji:
z punktu 1.2 (dot. parametrów albumu) wynika, że publikacja powinna być wykonana na
papierze satynowym. Z uwagi na wiele rodzajów takiego papieru, uprzejmie proszę o
doprecyzowanie, o jaki dokładnie rodzaj papieru satynowego chodzi lub informację, że nie
posiadają Państwo wymagań, co do konkretnego rodzaju papieru.
ODPOWIEDŹ:
Specyfikacja papieru została jednoznacznie wskazana w opisie zamówienia.
PYTANIE NR 3:
Zwracam się z pytaniem dotyczącym „Zapytania ofertowego” z dnia 28.02.2020 r.
dotyczącego „Opracowanie i druku albumu pt. „Puszcza Solska””.
W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego wymaganej jakości druku (pkt. 1.2 ppkt. 8)
wymagają Państwo: druku na maszynie UV, zapewniającego wysoką jakość druku: wierne
odwzorowanie kolorów, dokładne spasowanie matryc; nie dopuszczalne jest odbijanie się
druku, widoczne zanieczyszczenia matrycy czy sklejanie się kartek. Druk na maszynach UV
jest techniką druku cyfrowego, stosowanego zazwyczaj w niskich nakładach, co znacznie
wpływa na koszt produkcji. Czy w związku z tym dopuszczają Państwo możliwość druku
offsetowego zapewniającego analogiczne parametry tj. wierne odwzorowanie kolorów,
dokładne spasowanie matryc; nie dopuszczalne jest odbijanie się druku, widoczne
zanieczyszczenia matrycy czy sklejanie się kartek ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wymaga druku UV, nie dopuszcza druku offsetowego.
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