Odpowiedzi na pytania Oferenta z dnia 20.03.2012r.
Pytanie 1
W specyfikacji jest mowa o wskazaniu miejsca montażu tablic. Czy Państwo posiadają prawo do
dysponowania terenem/budynkiem (np. zgody właścicieli itp.) oraz posiadają wszelkie zezwolenia
potrzebne do montażu tablic?
Odpowiedź 1
Posiadamy, bądź też będziemy w posiadaniu.
Pytanie 2
Czy w przypadku gdy montaż będzie niemożliwy na wskazanym miejscu to zastępcza lokalizacja także
będzie wskazana w ramach gruntu/budynku, na którym mają Państwo zgodę/pozwolenia na montaż?
Odpowiedź 2
Tak.
Pytanie 3
Czy w razie konieczności Państwo będą stroną przy zawieraniu umów najmu powierzchni pod
tablice?
Odpowiedź 3
W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Zamawiający będzie stroną przy zawieraniu umów
najmu powierzchni pod tablice.
Pytanie 4
Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu emisji publikacji prasowej? (w szczególności dotyczy to
publikacji w 1 kwartale 2012. Ze względu na czas rozstrzygnięcia procedury będzie to niemożliwe).
Odpowiedź 4
Tak dopuszcza.
Pytanie 5
Czy dopuszczalne jest zastosowanie techniki naklejenia grafiki na tablice (na podkład z tworzywa
sztucznego) z zastosowaniem folii samoprzylepnej dającej estetyczny wygląd grafiki przez czas
trwania projektu?
Odpowiedź 5
Tak.

Pytanie 6
Proszę o podanie przykładowych miejsc dystrybucji broszur np. na jakim terenie, jakie to są
podmioty, ile ma być tych miejsc.
Odpowiedź 6
Na terenie miasta i gminy Czechowice‐Dziedzice. Przykładowe miejsca dystrybucji broszur to: Urząd
Miejski, miejsca przeprowadzenia konferencji tematycznych, miejsca spotkań z mieszkańcami,
siedziba Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z.o.o.
Pytanie 7
Czy można założyć, iż ogłoszenie prasowe będzie miało wymiar min. 623,7 cm2 ‐ powierzchnia A4,
ale w innej proporcji? Gazety mają różną wielkość modułów i nie jest to dokładnie proporcja A4.
Odpowiedź 7
Tak.
Pytanie 8
Jakie parametry mają mieć materiały konferencyjne jakie należy wydrukować dla uczestników
konferencji?
Odpowiedź 8
Zgodnie z zapisami SIWZ zawartymi w OPZ cz. III, pkt.4.4, ppkt.6).
Pytanie 9
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie audiowizualnych prezentacji. Ile ma być tych
prezentacji?
Odpowiedź 9
Zamawiający przewiduje 4 prezentacje.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.

