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           Warszawa, dnia 03.04.2020 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/82/2020  
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 2 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania poniżej 
zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 
Pytanie nr 1  

Mam pytanie odnośnie papieru do publikacji. 
Ktoś wprowadził Państwa w błąd swoim pytaniem oznaczonym nr 2. 
Papier offsetowy występuje również w kolorystyce ecru określany również jako  chamois lub 
kremowy. 
Nie jest prawdą że jeżeli offset to tylko biały. Zwracam się zatem o zmianę zapisu na prawidłowy taki 
jak był pierwotnie offset ecru z certyfikatem ekologicznym np FSC. 
Jeśli zapis zostanie nie zmieniony to wykonawca w miejsce papieru który jest preferowany w Państwa 
wydawnictwie może użyć papieru powlekanego w kolorystyce ecru taki też występuje.  
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje  dotychczasowe parametry, dodaje jednak zapis, że papier na którym 
będzie drukowany środek nie może być powlekany.  
W wyniku odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonał modyfikacji treści opisu przedmiotu 
zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia.  
 
Pytanie nr 2: 
Zapis dotyczący wkładki tematycznej był również prawidłowy. 
Wkładki tematyczne najlepiej wyjdą na papierze powlekanym tzw kredzie chodź zrezygnowałbym z z 
kolorystyki ecru którą można uzyskać w fazie druku jeśli zostanie zadana w projekcie. 
Proponuje kreda max 150 -170 gr. która to gramatura jest określana jako graniczna przy falcowaniu w 
celu uniknięcia mocnych pęknę w grzbiecie 
Odpowiedź na pytanie nr 2:   
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe parametry. 
 
Pytanie nr 3:  
Jeśli chodzi o kieszonkę to mam pytanie jaki efekt chcą Państwo uzyskać  
Jeśli na kopercie ma zostać nadrukowana jakaś grafika to sugeruję offset biały 200 gr. Druk 4+4 z 
zadaniem kolorystyki ecru w projekcie. 
Jeśli ma to być jednolite tło to również offset biały ok 200 gr. z zadrukiem 1+1 ( tło chamois) 
Odpowiedź na pytanie nr 3:  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe parametry.  
  
 Pytanie nr 4:  
Wyklejka powinna być wykonana na papierze offsetowym minimum 120 gr. w kolorze ecru. 
lub jeśli ma to być samo tło na papierze offsetowym białym w kolorystyce 1+1 (chodzi o zadania 
koloru ecru) 
Odpowiedź na pytanie nr 4.    
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe parametry. 
 


