
 

 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2022 r. 

BRPD/ZP/15/2022 

Do Wykonawców postępowania 

 

Wyjaśnienia treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji pn. Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw 
Dziecka, ogłoszenie o zamówieniu Dz. Urz. UE nr 2022/S 077-209558 z dnia 20.04.2022 r. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269), Zamawiający 
udziela wyjaśnień treści SWZ w poniższym zakresie: 

Pytanie nr 1: 

Czy Państwo prowadzicie razem z LOT przetarg? W jednym z postępowań jest Państwa 
opz z logo LOT, czy to jest jakaś pomyłka? Postępowanie jest na inne logo a załącznik z 
logo LOT. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 1 do SWZ- OPZ określa, jakim znakowaniem będą 
podlegały poszczególne pozycje asortymentowe w danej części zamówienia i 
przedstawia w postaci załączników do OPZ księgi znaków, jakie będą wykorzystane w 
realizacji zamówienia. I tak w OPZ wskazano, że w części III zamówienia poz. 1 „Puzzle 
piankowe układanka logiczna tangram wariant 1” będzie znakowana trzema logotypami, 
w tym logotypem LOT. Zamawiający wyjaśnia przy tym, że prowadzi postępowanie 
samodzielnie.  

Pytanie nr 2: 

Część II postępowania - brelok odblaskowy – czy nadruk ma być jednostronny czy 
dwustronny? W ilu kolorach? 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że w części II zamówienia poz. 6 „Brelok odblaskowy” wymagany 
jest dwustronny nadruk logotypu RPD, 6 kolorów PANTONE - zgodnie z załączoną 
księgą znaku. 

Pytanie nr 3: 

Część II postępowania - długopis – czy chodzi o nadruku w 1 kolorze dwustronnie? 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że w części II zamówienia poz. 7 „Długopis” wymagany jest druk 
po dwóch stronach korpusu, nadruk w jednym kolorze – białym. 

Pytanie nr 4: 

Część II postępowania - magnes 3D – proszę o podanie ilości kolorów jakie mają być 
wykorzystane do produkcji magnesu. 



 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający wyjaśnia, że w części II zamówienia poz. 9 „Magnes 3D z PCV” po stronie 
Wykonawcy pozostaje wykonanie projektu magnesu, który powinien zawierać sygnet 
logo Rzecznika Praw Dziecka, napis Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
oraz numer telefonu 800 12 12 12 wraz z ozdobnikami. Tym samym ostateczna ilość 
kolorów magnesu zależy od jego projektu, przy czym ze względu na ww. wymagania, 
jakim musi odpowiadać projekt, magnes będzie zawierał min. 6 kolorów + tło (zgodnie z 
księgą znaku). 
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