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DEPARTAMENT STRATEGII, 
WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ ORAZ 

INFORMACJI PUBLICZNEJ

Warszawa, 21 października 2020 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: 
,,Wykonanie dostawa kalendarzy na rok 2021 dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii”, 
Nr. rej SWZ-KiP.2611.1.2020

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 
przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Terminarze:

Pytanie 1:
cyt. "Wcięcia z oznaczeniem miesiąca"- czy Klient oczekuje wyciętych registrów w obu 
formatach bloków? problem przy formacie A6, który, w standardzie ma registry nadrukowane, 
bez możliwości ich wycięcia- są za małe.

Odpowiedź:
W formacie A6 nie oczekujemy wyciętych registrów.

Pytanie 2:
cyt. "Druk stron kolorowy" - czy w obu formatach dopuszczalny jest standardowy zadruk 
(layout) przy zastosowaniu kolorystyki szaro/bordowej?

Odpowiedź:
Tak, w obu formatach dopuszczalny jest standardowy zadruk (layout) przy zastosowaniu 
kolorystyki szaro/bordowej.

Pytanie 3:
cyt. "tłoczeniem roku oraz logo GUGiK na okładce" - czy, w wycenie założyć tłoczenie logo 
na sucho tj. roku, czy z folią (proszę o podanie koloru) czy może nadruk tj. metodą UV?

Odpowiedź:
Należy założyć tłoczenie logo na sucho.



Pytanie 4:
Czy Klient udostępnia matryce logo, czy trzeba ją wykonać- jeżeli tak, proszę o podanie 
wymiaru w cm2.

Odpowiedź:
Nie udostępniamy matrycy. Matrycę trzeba wykonać w rozmiarze: długość podstawy 6 cm i 
wysokość 3,5 cm.

Pytanie 5:
Czy kalendarz książkowy, w formacie A5 (poz. 2) ma mieć układ dzienny? i czy dodatkowo 
sobota i niedziela na osobnych stronach?

Odpowiedź:
Kalendarz książkowy w formacie A 5 ma mieć układ tygodniowy, czyli po rozłożeniu na 2 
stronach pełen tydzień.

Pytanie 6:
Czy wskazana na zdjęciu okleina jest już wybrana , czy możemy zaproponować strukturę 
okleiny/kolor z naszej oferty?

Odpowiedź:
Okleina nie jest jeszcze wybrana, można zaproponować inną strukturę/ kolor.

Biurkowe:

Pytanie 1:

Nadruk powinien zawierać: 

         Logotyp GUGIK

         Grafikę wykonaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego", a grafiki 
na stronie wprowadzającej tj. rok?                                                    

 - czy nadruku logo oraz grafiki zamawiający oczekuje na podstawie kartonowej, czy na 
podstawce logo? 

Odpowiedź:

Grafiki na stronie wprowadzającej też muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.



Nadruk logo powinien być na podstawie kartonowej.

Pytanie 2:
Czy w kalendarzach biurkowych dopuszczalny jest inny layout kalendarium- również zadruk 
jednostronny, układ tygodniowy, ale layout wg naszego standardu, załączony wzór jest innego 
wydawcy?

Odpowiedź:

W kalendarzach biurkowych dopuszczalny jest inny layout kalendarium- również zadruk 
jednostronny, ale musi być utrzymany układ tygodniowy.
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