Nowy Targ, 9 grudnia 2020 r.
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WYJAŚNIENIA
Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.
Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn.
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych –
Etap III”
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w udziela wyjaśnień dot. zaproszenia do
złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.)
w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych
– Etap III” w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
„Czy logotyp umieszczony na produktach może być jednokolorowy?”
Odpowiedź:
Logotyp umieszczony na poszczególnych elementach musi być wielokolorowy zgodnie z rys.
wskazanym w pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia
do złożenia oferty. Zamawiający nie dopuszcza logotypów monochromatycznych. W
przypadku tłoczeń nie jest wymagane zamieszczanie logotypów wielokolorowych oraz
monochromatycznych.
PYTANIE NR 2
„Czy cena ma zawierać dostawę”.

Odpowiedź:
Cena ma zawierać dostawę zestawów do siedziby Zamawiającego - pkt 1 opisu przedmiotu
zamówienia oraz §2 ust.3 wzoru umowy stanowiące załączniki do zaproszenia do złożenia
oferty.
PYTANIE NR 3
„Czy cena ma zawierać jakieś opakowanie, w którym będzie umieszczony każdy za 100 zestawów czy
produkty mają być zapakowane zbiorczo, a to Państwo będziecie je konfekcjonować”.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia zestawów do jego siedziby. Po stronie
Wykonawcy leży ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Po stronie
Zamawiającego jest dokonanie kompletowania poszczególnych zestawów.
PYTANIE NR 4
„Kiedy będzie podejmowana decyzja o wyborze oferenta?”.

Odpowiedź:
Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana po przeprowadzeniu badania i
oceny ofert zgodnie z postanowieniami pkt 6 ppkt 1-3 zaproszenia do złożenia oferty. W pkt 6
ppkt 4 przedmiotowego zaproszenia został wskazany sposób informacji o wyborze oferty.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl
NIP 735-21-77-451
REGON 491931399

PYTANIE NR 5
„Kiedy będzie składane zamówienie skoro termin realizacji to luty 2021?”.

Odpowiedź:
Dokumentem potwierdzającym zlecenie zamówienia jest umowa, która zostanie zawarta
zgodnie z postanowienia pkt 10 zaproszenia do złożenia oferty. Wykonawca z którym
zostanie zawarta umowa ma obowiązek dostarczenia objętych zamówieniem zestawów do
siedziby Zamawiającego w terminie do 12 lutego 2021 r. Wykonawca ten może wykonać
zamówienie przed upływem terminu wskazanym w zdaniu poprzednim.
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