
 
Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapytania ofertowego 
 na opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów i gadżetów 

promocyjnych 
 

1. Pytanie do pozycji 5 opisu przedmiotu zamówienia - Długopis 

Przekręcany długopis z aluminium w srebrnym kolorze ze srebrnym metalowym klipem z 
miękką końcówką do ekranu dotykowego, z niebieskim wkładem; wymiary: Ø1x13,5 cm 
wymagany przez Zamawiającego jest niedostępny. Dostępne na rynku długopisy o grubości 1 cm 
posiadają długość 14-14,5 cm. Prosimy o wskazanie tolerancji w wymiarach długopisu 13,5 (+/- 1 
cm) lub dopuszczenie długopisu o długości 14,5 cm. Czy Zamawiający dopuszcza długopis o 
długości 14,5 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach (+/- 5 mm) . 

2. W umowie Państwa jest zapis że możecie państwo podzielić ofertę miedzy kilku 
wykonawców lub zlecać wykonanie w zmniejszonym o 30% zakresie. Czy zmniejszając 
nakład o 30 %, wykonawca będzie musiał zakupić i oznakować produkty, w cenach 
normalnych nakładów. Przy niektórych produktach i tak trzeba wykonać nakłady 
minimalne a resztę produkcji wyrzucić cena teczek lub notesów, toreb wzrośnie o 60% lub 
80 %. 

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru kilku wykonawców, będzie kierował się ceną,  jakością 
oraz terminem realizacji jednego z produktów, w ilości zgodniej z zapytaniem ofertowym.  
Nie przewiduje się podziału ilościowego w realizacji jednego rodzaju produktu z zapytania,  pomiędzy 
kilku wykonawców. Zamawiający w zapytaniu ofertowym zastrzegł możliwość nie zrealizowania 30% 
wartości zamówienia. Zaoferowana przez Wykonawcę cena danego produktu nie powinna ulec 
zmianie w przypadku zmniejszenia wartości całego zamówienia o 30%. 

3. Czy dopuszczają państwo tolerancje od podanych wymiarów, cześć produktów jest szytych 
lub klejonych ręcznie, albo wykonywanych w Chinach w dużych partiach. Poszczególne 
partie mogą się różnić wymiarowo. Proszę o podanie takiej tolerancji, na przykład 5% lub 
10%. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach (+/- 5 mm). 

4. Pytanie do punktu 7 , 8 opisu przedmiot zamówienia: 

Czy karabińczyk okrągły jak państwo piszecie, tak zwany rybka czy jakiś specjalny. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby smycz posiadała okrągły karabińczyk typu „rybka”. 

 



5. Pytanie do punktu 25, 26 opisu przedmiotu zamówienia: 

Czy dopuszczają Państwo grawer w znakowaniu domina i bierek, kolor logo wyjdzie w kolorze 
brązowym. Ponieważ grawer będzie wypalał drewno. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by grawer nie był barwiony (w naturalnym kolorze drewna 
użytego do produkcji pudełka). 

6. Pytanie do punktu 22 opisu przedmiotu zamówienia: 

Kubek tuba - szukając w Internecie pokazują się kubki w opakowaniu tuba kartonowym, czy 
państwo poszukujecie kubka w kształcie tuby czyli walca, czy tuby do nagłośnienia czyli walca 
zwalającego się ku dołowi. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest kubek w kształcie tuby, czyli 
wydłużonego walca, z długim uchem; opakowanie w dowolnym kształcie. 

7. Pytanie do punktu 19 opisu przedmiotu zamówienia: 

Znalazłem produkt szara bawełniana torba z gramatura 280 g z kieszonka zamykana na zamek 
torby te maja krótkie uszy czy natomiast państwo opisujecie że produkt powinien mieć długie 
uszy. Czy do dopuszczają Państwo taki produkt. Poniżej zdjęcie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  złożenie oferty w zakresie torby płóciennej z krótszymi uszami 
przy zachowaniu podanych w specyfikacji wymiarów torby. 

8. Proszę o przesuniecie terminu oddania zapytania ofertowego ze względu na duża ilość 
produktów które trzeba wyszukać i wycenić oraz zgromadzić oraz dostarczyć do oferty. 
Przykładowy produkt - torbę bawełniana producent ściąga około 3 dni roboczych od 
momentu zamówienia. Dla tego już nie można się wyrobić w terminie składania oferty. W 
obecnej chwili trwają największe targi reklamowe w Polsce Remadejs wszyscy liczący się 
producenci gadżetów są na tych targach, dla tego do końca tygodnia nie ma z kim się 
kontaktować w sprawie wycen. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert na opracowanie, wykonanie oraz dostawę 
materiałów i gadżetów promocyjnych oraz  próbek do dnia 23.02.2016 r. do godziny 12:00. 

9. Czy wkładka nie musi być w jakiś sposób zintegrowana z notesem, czy wystarczy samo 
włożenie jej tam 'luzem' ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wkładka w notesie, o którym mowa w poz. 2 i 3 opisu 
przedmiotu zamówienia była na stałe połączona z notesem, metodą do wyboru Wykonawcy, wszycie 
wkładki lub jej wklejenie, w sposób nie widoczny „gołym okiem”. 

10. W którym miejscu ma być perforacja? Czy wystarczy na rogach kartek czy też całe kartki 
mają być odrywane? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby notes, o którym mowa w poz. 2 i 3 opisu przedmiotu 
zamówienia, posiadał perforację.  

 

 



11. Notes powinien być wykonany z ekoskóry? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby notes, o którym mowa w poz. 2 i 3 opisu przedmiotu 
zamówienia wykonany był z tworzywa sztucznego, w którym możliwe jest wykonanie tłoczenia. 

12. W pkt. 11.2  zapytania ofertowego dokonano zapisu; „…jakość – waga 30%  W kryterium 
jakości zostanie oceniona każda dostarczona próbka, o której mowa w pkt. 9.4, przyznając 
jej punktację od 0 do 3 pkt. Łączna ilość punktów będzie sumą wszystkich uzyskanych 
punktów. Maksymalna liczba punktów to 30.” Waga 30% dot. ww. zapytania stanowi 
znaczącą wartość oceny oferty , natomiast Zamawiający nie określił precyzyjnie w zapytaniu 
kryterium oceny  próbek 0-3 pkt . co może stanowić ,iż ocena ta nie nosi znamion 
obiektywnej. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tego kryterium ocen oraz wydłużenie 
terminu składania ofert, gdyż przygotowanie 10 próbek oznakowanych zabiera sporo czasu i 
wyznaczenie zaledwie 4 dni na ich przygotowanie jest terminem zbyt krótkim na staranne 
przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający w kryterium jakości oceni dostarczoną próbkę w skali od 0 do 3 pkt. 
Zgodnie z pkt. 8 ust. 3 zapytania ofertowego próbki będą podlegać ocenie pod względem: 
technologii wykonania, parametrów technicznych, cech jakościowych takich jak trwałość, precyzja 
wykonania i estetyka. Próbki nie muszą zawierać elementów graficznych (oznaczeń) wymaganych 
przez Zamawiającego.  

 

 

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin 
złożenia ofert wraz z wymaganymi dokumentami i próbkami, tj. na dzień 23.02.2016 r. 
godz: 12:00 

Miejsce złożenia formularzy ofertowych wraz z załącznikami pozostaje bez zmian, tj. 
Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (12 p.). 


