Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Znak sprawy:
WCSS/SpinLab/ZO18/2015

DOTYCZY: „Organizacja konferencji w ramach projektu SpinLab”
„Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych”, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura
sfery B+R, Działanie 2.3 inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie
2.3.2. Projekty w zakresie zasobów informacyjnych nauki w postacie cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3
Projekt w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych (Nr
POIG.02.03.00-02-027/13).
PYTANIA:
1. Pytają Państwo o długopis metalowo-błyszczący w zestawie konferencyjnym. Czy długopis może być tylko mat lub
tylko błyszczący?
Kolor do ustalenia – proszę o potwierdzenie koloru – uzależnia to cenę.
Grawerowanie jednostronne na korpusie (logotypy + napis – do ustalenia) – proszę o potwierdzenie które logotypy, jaki
napis – uzależnia to cenę.
2. Dodatkowo, informuję, że nie ma w produkcji komercyjnej apteczek pierwszej pomocy, w zestawie maseczki do
wykonywania sztucznego oddychania metodą usta-usta. Czy to jest priorytetowe?
3. Proszę również o informację nt.: - na wierzchniej stronie opakowania apteczki nadrukowane monochromatyczne logo
projektu oraz logotypy unijne oraz hasło i krótki tekst zaproponowany przez Zamawiającego.
Jakie to są loga i jaki tekst – uzależnia to cenę.
4. Dodatkowo chciałam poinformować, że w ciągu 5 dni, z czego dwa to weekend, nie ma możliwości „doprodukowania”,
do 50 wstępnych sztuk zestawów konferencyjnych. Zatem byłabym wdzięczna za podanie ostatecznej liczby do
przygotowania zestawów konferencyjnych, podam cenę zryczałtowana.
Odpowiedzi:
Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza wykonanie długopisu w całości błyszczącego w kolorze czarnym z monochromatycznymi
logotypami (logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z napisem: Innowacyjna Gospodarka, Narodowa
Strategia Spójności; logo projektu z napisem: E-SCIENCE, SPIN-LAB; logo Unii Europejskiej z napisem: Unia Europejska,
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Ad. 2 – Jeżeli w produkcji komercyjnej nie ma możliwości przygotowania apteczki pierwszej pomocy z maseczką do
wykonywania sztucznego oddychania metodą usta-usta, Zamawiający dopuszcza dostarczenie apteczki bez ww. maseczki.
Ad. 3 – Na wierzchniej stronie apteczki zostaną nadrukowane następujące logotypy: logo Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka z napisem: Innowacyjna Gospodarka, Narodowa Strategia Spójności; logo projektu z napisem: ESCIENCE, SPIN-LAB; logo Unii Europejskiej z napisem: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz
informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE, a także hasło odnoszące się do tematyki konferencji, np. uratuj
swoje dane + dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie pomocy technicznej od pracowników projektu.
Ad. 4 – Ostateczna ilość uczestników konferencji zostanie podana przed przystąpieniem Wykonawcy do ostatecznej
produkcji zamawianych materiałów. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zamawiający prosi o podanie ceny łącznej dla 50
osób uczestniczących w konferencji, z zastrzeżeniem że liczba osób może zostać zmieniona. Wskazana ilość osób jest
ilością szacunkową i została podana w celu uzyskania wspólnej podstawy do sporządzenia ofert dla wszystkich
Wykonawców. Realizacja Zamówienia odbędzie się w oparciu o rzeczywistą liczbę uczestników konferencji (podaną przez
Zamawiającego). Rozliczenie nastąpi na podstawie podanej w Formularzu ofertowym kosztu realizacji usługi na 1 osobę.
Specjalista ds. zamówień publicznych
Justyna Kulpa

