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Zawiadomienie 
 

Dotyczy:   odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawcę dot. Zamówienia na wykonanie folderu 

„Atrakcje turystyczne Milanówka” oraz przewodnika, mapy turystycznej oraz tablic 

informacyjnych wraz z montażem prezentujących szlak turystyczny wzdłuż 

najciekawszych obiektów zabytkowej architektury willowej Milanówka 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 21.07.2015 r. wpłynęło zapytanie do treści opisu 

przedmiotu zamówienia o następującej treści: 

  

Witam Serdecznie, 

w nawiązaniu do rozmowy proszę o informację odnośnie zapisów w zapytaniu ofertowy na wykonanie 

przewodnika, mapy, foldera oraz tablic informacyjnych 

1.1.3 Wymiary tablic, w zapisie pojawiły się 2 różne wymiary na opracowanie tablic, w punkcie 

a) przygotowane tablice informacyjne z opisem obiektów nie mogą być większe niż format A4  

w orientacji poziomej 

c)wymiary tablicy bazowej z ekspozycją 400x300 mm. Wysokość tablicy bazowej nad gruntem ok. 

100cm. 

który wymiar obejmuje opracowanie 31 tablic informacyjnych i co obejmuje tablica bazowa i ile 

sztuk? 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania  

Zamawiający, informuje, że tablice informacyjne z opisem obiektu w postaci tekstu i logotypów 

grawerowanych w mosiężnej płycie nie mogą być większe niż format A4 w orientacji poziomej. 

Zamawiający zleca wykonanie 31 sztuk tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne mają być umieszczone na tablicach bazowych wykonanych w postaci trwałych 

stalowych pulpitów poddanych cynkowaniu ogniowemu po obróbce ślusarsko spawalniczej, 

lakierowanych proszkowo na kolor ustalony między Stronami wg palety RAL, umieszczonych na 

słupie nośnym odpowiednio przystosowanym do stabilnego zamontowania  

w gruncie. Wyjątek stanowić mogą tablice umieszczone bezpośrednio na ogrodzeniach, bądź 

elewacjach budynków w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, potwierdzonych pisemną 

zgodą właścicieli obiektów. 

 

Ponadto Zmawiający informuje, że zmienia termin składania tj. zapis o brzmieniu: 

„Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na „Formularzu cenowym”  

i złożyć w terminie do 22.07.2015 r. godz. 16:00, decyduje data wpływu do Zamawiającego.” 

Zostaje zmieniony na: 
 „Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na „Formularzu cenowym”  

i złożyć w terminie do 27.07.2015 r. godz. 12:00, decyduje data wpływu do Zamawiającego.” 
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