
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 344204-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie elementów związanych z 

kampanią promocyjno- informacyjną- etap I, zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach 

projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego... 

Termin składania ofert: 2014-10-27  

 

Numer ogłoszenia: 350136 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344204 - 2014 data 16.10.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. 

pomorskie, tel. 59 842 98 29, fax. 59 842 98 29. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

W ogłoszeniu jest: W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1 do 

SIWZ w punkcie II Broszury informacyjne. Do zadań Wykonawcy należy: Zaprojektowanie, 

skład, łamanie i wydrukowanie 5.000 sztuk broszur informacyjnych zgodnie z następującą 

specyfikacja techniczną:1. Format strony 18 cm x 18 cm 2. Liczba stron 4+okładka 3.Druk 

4x4 (CMYK) 4.Papier środek: kreda, błysk, gramatura 130 g, 5.Okładka uszlachetniona folia 

błysk jednostronnie, 6.Oprawa zszyta zszywką - 2 zszywki 7.Nakład: 5.000 sztuk - 

skompletowane po 50 sztuk.. 

W ogłoszeniu powinno być: W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku 

nr 1 do SIWZ w punkcie II. Broszury informacyjne. Do zadań Wykonawcy należy: 

Zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie 5.000 sztuk broszur informacyjnych 

zgodnie z następującą specyfikacja techniczną:1.Format strony 18 cm x 18 cm 2.Liczba stron 

8 3.Druk 4x4 (CMYK) 4. Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g, 5.Strony 1 i 8 (zewnętrzne) 

uszlachetnione folią błysk jednostronnie 6. Oprawa zeszytowa - 2 zszywki 7. Nakład: 5.000 

sztuk - skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

W ogłoszeniu jest: W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1 do 

SIWZ w punkcie IV. Opracowanie i wykonanie roll - upów Do zadań Wykonawcy należy: 

Zaprojektowanie, wykonanie 5 sztuk roll-upów informacyjnych zgodnie z następującą 

specyfikacją techniczną: 6. konstrukcja: kaseta aluminiowa z systemem rolującym, dwa 

aluminiowe maszty napinające. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=344204&rok=2014-10-16


W ogłoszeniu powinno być: W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku 

nr 1 do SIWZ w punkcie IV. Opracowanie i wykonanie roll - upów Do zadań Wykonawcy 

należy: Zaprojektowanie, wykonanie 5 sztuk roll-upów informacyjnych zgodnie z następującą 

specyfikacją techniczną: 6. konstrukcja: kaseta aluminiowa z systemem rolującym, jeden 

aluminiowy maszt napinający. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

W ogłoszeniu jest: W załączniku nr 1 do projektu umowy w punkcie II Broszury 

informacyjne, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Do zadań Wykonawcy należy: 

Zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie 5.000 sztuk broszur informacyjnych 

zgodnie z następującą specyfikacja techniczną: 1. Format strony 18 cm x 18 cm 2. Liczba 

stron 4+okładka 3. Druk 4x4 (CMYK) 4. Papier środek: kreda, błysk, gramatura 130 g, 5. 

Okładka uszlachetniona folia błysk jednostronnie, 6. Oprawa zszyta zszywką - 2 zszywki 7. 

Nakład: 5.000 sztuk - skompletowane po 50 sztuk. W załączniku nr 1 do projektu umowy w 

punkcie IV. Opracowanie i wykonanie roll- upów, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Do 

zadań Wykonawcy należy: Zaprojektowanie, wykonanie 5 sztuk roll-upów informacyjnych 

zgodnie z następującą specyfikacją techniczną: 6. konstrukcja: kaseta aluminiowa z systemem 

rolującym, dwa aluminiowe maszty napinające. 

W ogłoszeniu powinno być: W załączniku nr 1 do projektu umowy w punkcie II Broszury 

informacyjne, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Do zadań Wykonawcy należy: 

Zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie 5.000 sztuk broszur informacyjnych 

zgodnie z następującą specyfikacja techniczną: 1. Format strony 18 cm x 18 cm 2. Liczba 

stron 8 3. Druk 4x4 (CMYK) 4. Papier: kreda, błysk, gramatura 170 g, 5. Strony 1 i 8 

(zewnętrzne) uszlachetnione folią błysk jednostronnie 6. Oprawa zeszytowa - 2 zszywki 7. 

Nakład: 5.000 sztuk - skompletowane po 50 sztuk pakowane w kartony W załączniku nr 1 do 

projektu umowy w punkcie IV. Opracowanie i wykonanie roll- upów, stanowiący załącznik 

nr 7 do SIWZ Do zadań Wykonawcy należy: Zaprojektowanie, wykonanie 5 sztuk roll-upów 

informacyjnych zgodnie z następującą specyfikacją techniczną:6. konstrukcja: kaseta 

aluminiowa z systemem rolującym, jeden aluminiowy maszt napinający. 

 
 


