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Warszawa, 17-07-2017 

 
 
Wykonawcy 

 
 
 

Dotyczy: Opracowanie graficzne, techniczne, multimedialne i językowe publikacji i innych 
materiałów Instytutu Badań Edukacyjnych, w tym wersji elektronicznych zgodnych ze 
standardami WCAG 2.0 dla osób niedowidzących; a także druk, dostawa i dystrybucja oraz 
zapis elektroniczny i produkcja płyt archiwalnych. Znak sprawy: IBE/13/2017 

 

 
 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1 
Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 
759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do 
Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z 
odpowiedziami: 

Dotyczy: zal nr 5 III. Treść oferty lp. 2 i 3 z tabeli. 

1) Jaką objętość ma mieć wstęp? Ile jest map i w jakich formatach? 

Odp. Przy poz. 2 - wstęp ok. 4 stron A4, a dodatkowo 5 map, które można przeliczyć 
następująco: I - 3 x A4, II - 3 x A4, III - 1 x A4, IV - 2 x A4, V - 6 x A4. 
 
Przy poz. 3 - wstęp ok. 22 strony A4, a dodatkowo 8 map: każda 2 x A4. 

2) Czy skład w ilości 120 000 znaków łączony jest z mapami? Jeśli nie czy są to oddzielne 
strony A4? 

Odp: Publikację nr 2 w roboczej wersji obrazuje zał. nr 5 do OPZ - informacje dot. 
objętości są w pliku. Mapy są na osobnych kartach A4 lub ich wielokrotnościach w 
kredzie 200 g.  

3) Jaka jest przybliżona objętość publikacji wstęp+skład 120 000 znaków+mapy? Czy 
zamawiający dysponuje wcześniejszymi podobnymi publikacjami do wglądu? 

Odp. Wyjaśniono w punkcie 1. Należy wykluczyć taką interpretację, że 
dotychczasowe wydanie publikacji jest wzorcowe i należy je naśladować. Ze względu 
na równe traktowanie uczestników postępowanie nie przywidujemy dostarczenia 
dodatkowych materiałów oprócz zawartych w załącznikach do siwz 

3) Czy całość publikacji jest w zadruku 4+4? 
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Odp. Tak, 4+4. 

4) Jaki kolor ma mieć spirala? 

 Odp. Srebrny. 

Dotyczy: zal nr 5 III. Treść oferty lp. 4,5,6,7,8 

1) Czy 1-2 schematy na A3 umieszczone w publikacji mają być wklejone (jeśli tak to w 
które miejsce) czy włożone luzem do publikacji? 

Odp. Schematy powinny być dołączone do publikacji, umieszczone np. we wklejanej 
kieszonce na 3 trzeciej stronie okładki lub w inny sposób dołączone do publikacji 
zabezpieczone przed przypadkowym wypadnięciem. 

2) Jaka ma być kolorystyka zadruku okładki, środków i schematów? 

Odp.  4+4 

Dotyczy: zal nr 5 III. Treść oferty lp. 9,10,11 

1)) Jaka ma być kolorystyka zadruku okładki, środków? 

Odp.  4+4 

Dotyczy: teczka 

Czy zamawiający dysponuje wcześniejszymi produkcjami podobnych teczek według 
załączonego wzoru który ma posłużyć do wykonania egz . podlegającego ocenie? Jeśli tak 
to prosimy o udostępnienie? To samo pytanie tyczy się "Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej". 

Odp. Nie istnieje Polska Rama Kwalifikacyjna. Całość publikacji obrazuje załącznik 
nr 5 do OPZ, a teczkę - załącznik nr 4 do OPZ. Należy wykluczyć taką interpretację, 
że dotychczasowe wydania publikacji jest wzorcowe i należy je naśladować. 

Od potencjalnego Wykonawcy oczekuje się zrealizowania produkcji na podstawie 
załączników - są to też elementy oceny oferty w kryteriach zapisanych w SIWZ, 
pozwalające Zamawiającemu zorientować się w kompetencjach Wykonawcy i 
umiejętności wykonania zamówień bardziej skomplikowanych niż standardowe 
publikacje. Nie przywidujemy zatem dostarczenia dodatkowych materiałów oprócz  

 


