Pytanie
Proszę o przesłanie grafik które mają być umieszczone na t-shirtach, kubkach, plecakach, torbach,
workach żeglarskich. Chodzi o projekty nazywane:
Miasto FG 2050
The Tall Ships Races 2017
Szczecin Przyjazny Rodzinie
Dni Skandynawskie
Określnie “nadruk full kolor: jest niewystarczające aby wycenić koszty takiego znakowania.
Odpowiedź:
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób nadruku został określony na full color,
należy przez to rozumieć metodę nadruku umożliwiającą wykonanie wszelkiego typu grafik i zdjęć
również z uwzględnieniem przejść tonalnych. Grafika zostanie przekazana wykonawcy, z którym
zostanie zawarta umowa.
Pytanie
W nawiązaniu do postępowania nr SAA/6/2017 proszę o wyjaśnienie:
poz. 18 - ZESTAW DŁUGOPIS I BRELOK
Zamawiający w opisie produktu wskazał:
podpunkt b) - "długopis wykonany z plastiku ..." jednocześnie w zakresie
znakowania:
podpunkt e) znakowanie: "maksymalne pole graweru na breloku i długopisie
w jednym miejscu ..."
Z treści opisu wynika iż zamawiający omyłkowo przyjął dla obu produktów
technikę graweru laserowego, gdzie w przypadku
wyrobów plastikowych z zasady nie stosuje się graweru laserowego.
Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza znakowanie na długopisie w technice
tampodruku - druk 1 kolor w jednym miejscu ?
poz. 22 - PIÓRNIK
Zamawiający w opisie produktu wskazał:
podpunkt b) - "piórnik ... kolor suwaka czarny"
Informuje iz wskazany w opisie produkt-piórnik posiada suwak w kolorze
zielonym.
Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza suwak piórnika w kolorze zielonym?
Odpowiedź:
poz. 18 - ZESTAW DŁUGOPIS I BRELOK

Zamawiający dopuszcza znakowanie długopisu w technice tampodruku 1 kolor w jednym miejscu
poz. 22 – PIÓRNIK
Zamawiający dopuszcza suwak w kolorze zielonym.
Pytanie
Jeśli Panie nie posiadają zdjęcia wymaganej smyczy proszę o wybór tkaniny ze
Zdjęcia z zał. jakiej Pani poszukują.
Na tej podstawie doprecyzujemy jaki materiał Panie opisały?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie zamawiający uzupełnia opis smyczy o przykładowe zdjęcie.

Pytanie:

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza znakowania w 1 kolorze

W SIWZ Zamawiający określił parametry nadruku na:
Kubek -znakowanie: kalka ceramiczna po pełnym obwodzie kubka (od ucha do ucha) -cmyk – co należy
rozumieć jako nadruk full color umożliwiający nadruk również z przejściem tonalnym
Torba bawełniana zadruk: full color/sitodruk w jednym miejscu, pole znakowania 270x220 mm - należy
rozumieć jako nadruk umożliwiający nadruk również z przejściem tonalnym
T-shirt:
projekt „The Tall Ships Races 2017” w nakładzie 4 000 sztuk, sposób znakowania nadruk full color przód
do formatu A4, rekaw full color, t-shirty w kolorze granatowym w rozmiarach S do XL:
projekt „Miasto FG 2050” w nakładzie 780 sztuk, znakowanie w dwóch miejscach przód tył do formatu A4,
sitodruk full color, t-shirty. w kolorze białym w rozmiarach S do XL:
projekt „Szczecin Przyjazny Rodzinie” w nakładzie 20 sztuk, znakowanie w dwóch miejscach przód tył do
formatu A4, sitodruk full color, t-shirty. w kolorze białym w rozmiarach S do XL:, szczegółowe rozmiary do
ustalenia po przekazaniu projektu graficznego
projekt „Szczecin-Jazz” w nakładzie 30 sztuk, znakowanie w jednym miejscu full color do formatu A4,
sitodruk, t-shirty w kolorze granatowym w rozmiarach S do XL, szczegółowe rozmiary do ustalenia po
przekazaniu projektu graficznego
projekt „Festiwal Młodych Talentów” w nakładzie 70 sztuk, znakowanie nadruk 1/0 biały przód do formatu
A4, sitodruk, t-shirty w kolorze czarnym w rozmiarach S do XL
projekt „Rady Osiedli” w nakładzie 100 sztuk w kolorze białym, znakowanie full color w jednym miejscu do
formatu A4 sitodruk,
Zadruk fullcolro należy rozumieć jako nadruk umożliwiający nadruk również z przejściem tonalnym

