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Dotyczy: badania rynku na potrzeby oszacowania wartości usługi przygotowania do druku materiałów 
szkoleniowych, certyfikatów szkoleniowych, publikacji nt. informacji przestrzennej oraz wydruku 
i dystrybucji materiałów szkoleniowych, certyfikatów szkoleniowych oraz publikacji w ramach projektu: 
Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników 
infrastruktury informacji przestrzennej - etap II.

WYJAŚNIENIE TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 
przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: proszę o doprecyzowanie informacji technicznych skryptów i publikacji:
- brak ark. wyd. rycin oraz wykresów (ilość to za mało aby założyć miejsca ich umieszczenia na stronie). 
Ark. wydawniczy ilustracji to 3000 cm2 powierzchni. 
- brak podania ilości rozdziałów (czy będzie konieczność włamania pierwszej strony rozdziału na 
kolumnie prawej nieparzystej)
- czy w podanej informacji ok. 8 arkuszy wydawniczych zawarte są tabele i inne elementy skryptów takie 
jak przypisy, wykresy, bibliografia.
Przy wycenie druku i oprawy dobrze byłoby otrzymanie wspomnianych w ofercie szablonów graficznych 
skryptów i publikacji.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) ilości są szacunkowe 
i mogą zmienić się po etapie przygotowania do druku oraz redakcji tekstu w/w materiałów wraz z 
rozkładem materiału graficznego. Dane zostały przygotowane na podstawie doświadczeń ze 
zrealizowanych działań dotyczących przygotowania do druku oraz druku materiałów edukacyjno-
szkoleniowych. W treści OPZ wskazana została również informacja, że „Podane ilości są szacunkowe 
i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia o ok. 15%”.

W odniesieniu do podanej informacji dotyczącej szacunkowej ilości 8 arkuszy wydawniczych dla 
skryptu ramowego wyjaśniam, że w tej ilości zawarte są tabele i inne elementy skryptu.

Natomiast szablony zostaną dostarczone na etapie przygotowania do druku. 
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