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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika 
z podziałem na zadania:
zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych.
zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok.
zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
Pytanie 1: 
Dla zadania 1 Wydruk i dostawa folderów promocyjnych 15 x 15 cm.
Czy folia mat 1/1 ma być pokryta na okładce i w środku folderu?
Odpowiedź 1: 
Folder musi posiadać folię zarówno na okładce, jak i na stronach wewnętrznych.

Pytanie 2: 
Dla zadania 2 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby folder miał wymiar 20 x 21 cm (jest to wymiar, który wychodzi korzystniej cenowo od wymiaru 21 x 21 cm).
Czy foldery mają nadany numer ISBN?
Odpowiedź 2: 
Folder musi posiadać wymiar 21 x 21 cm, w kwadracie.
Foldery nie będą miały nadanego numeru ISBN.

Pytanie 3: 
Czy foldery będące przedmiotem zamówienia w zadaniu 1 oznaczone będą numerami ISBN?
Odpowiedź 1: 
Foldery nie będą miały nadanego numeru ISBN.

Zamawiający informuje, że na stronie 15 SIWZ, Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, Zadanie 3 w opisie kryterium III - Termin realizacji wydruku plakatów i ulotek „Rybnickie Boże Narodzenie , i Kolędowanie” (T) – 10 pkt omyłkowo podano złą nazwę pierwszej kolumny tabeli:
jest:
Termin realizacji folderów promocyjnych 21 x 21 cm
Liczba punktów
do 7 dni kalendarzowych
0
do 6 dni kalendarzowych
5
do 5 dni kalendarzowych
10
powinno być:
Termin realizacji wydruku plakatów i ulotek „Rybnickie Boże Narodzenie , i Kolędowanie” 
Liczba punktów
do 7 dni kalendarzowych
0
do 6 dni kalendarzowych
5
do 5 dni kalendarzowych
10
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 7 września 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
7 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.








