
Pytanie nr 1 

Pozycja nr 3 Worek żeglarski 

Piszą Państwo „sitodruk transferowy w pełnym kolorze do formatu A5”. Niestety musi być podana 

dokładna ilość kolorów nadruku, gdyż w przypadku sitotranferu istnieje ograniczona liczba kolorów 

nadruku. Tylko w przypadku nadruku sublimacyjnego (na wybranych produktach akurat nie jest 

możliwa ta metoda) lub transferu cyfrowego (nie jest to sito transfer) czy nadruku DTG możliwy jest 

nadruk full kolor. Prosimy zatem u uściślenie ilości kolorów nadruku lub zmianę metody znakowania. 

W przypadku nadruków ta sama sytuacja tyczy się również pozycji nr 4 (worek) oraz 16 (t-shirt) 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający określił technikę znakowania: sitodruk transferowy; format znakowania do formatu A5; 

oraz ilość kolorów zadruku - pełen kolor, tzw. CMYK. 

Sitodruk transferowy jako technologia znakowania na gotowych produktach w pełni umożliwia 

znakowanie wg. w/w parametrów. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ. 

Pytanie nr 2 

pozycja nr 7 Brelok filcowy 

Niestety obecnie dostępnych jest jedynie 715 sztuk w kolorze granatowym oraz ponad 2000 sztuk w 

kolorze niebieskim. Prosimy zatem o informacje, czy dopuszczają Państwo zmianę proporcji (więcej 

niebieskich na rzecz granatowych). 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis OPZ dotyczący nakładów. 

 

Pytanie nr 3 

pozycja nr 10 długopis  - model II 

Prosimy o sprecyzowanie, ile kolorów nadruku ma objąć nadruk na etui. 

 

Odpowiedź nr 3 

Znakowanie na etui - tampodruk 4 kolory 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 4 

Pozycja nr 12 Kubek EKO 

Na tym produkcie nie ma możliwości technicznych wykonania nadruku tampodrukiem 4 kolory. 

Możliwy jest jedynie nadruk 1 kolor bądź też UV full kolor. Prosimy zatem o zmianę ilości kolorów 

nadruku bądź też zmianę metody znakowania. 

Odpowiedź nr 4 

Wg. wiedzy zamawiającego znakowanie na wskazanym produkcie, we wskazanym formacie, oraz 

techniką podaną przez zamawiającego jest możliwe. Zatem - Zamawiający podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy OPZ. 

Pytanie nr 5 

Proszę o wyjaśnienie zapisu dot poduszki podróżnej. Na rynku istnieje poduszka która możemy 

zadrukować po całości ale ona nie posiada zatrzasków. Istnieją tez poduszki gotowe produkty które 

posiadają zatrzaski ale nadruk możliwy jest w jednym miejscu. 

 

Produkcja od zera  jest niemożliwa z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zamówienia i okres 

przedświąteczny oraz zbyt małą ilość zamówienia w tym zakresie. 

 

Proszę o informację który wariant wyceniać. 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany i podtrzymuje dotychczasowy zapis OPZ. 

Pytanie nr 6 

Ponadto proszę o udostępnienie grafiki która ma znaleźć się na koszulce lub podać z ilu kolorów 

będzie składał się nadruk. Bez tego nie jesteśmy w stanie rzetelnie oszacować wartości nadruku. 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający precyzyjnie określił technikę znakowania, wielkość nadruku oraz ilość kolorów nadruku 

full kolor - druk pełnokolorowy (CMYK) Zamawiający na etapie ogłoszenia postępowania nie 

dysponuje gotowymi projektami graficznymi. Zamawiający udostępni projekty w dniu podpisania 

umowy zgodnie z zapisami umowy. 

 



 


