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Wyjaśnienia dotyczące treści Zaproszenia do złożenia oferty  
oraz wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia. 

 
Zamawiający - Muzeum Okręgowe w Tarnowie, udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców 
pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U  z 2019 r. poz. 1843) określonego w art. 
4 pkt. 8 na zamówienie pn.:  Skład, łamanie, druk i dostawa dwutomowego katalogu zbiorów „Ceramika 
i szkło z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii”. 

 

 
Pytanie 1.  
Format publikacji: 
– jest tak nietypowy, że proszę o jego potwierdzenie: 240 x 300 mm?, 
– to format netto czy brutto, tj. przed obcięciem czy po obcięciu bloku książki? 
 
Odpowiedź: 
– tak - format 240 mm podstawa, wysokość 300 mm,  
– wielkość netto - po obcięciu, 
 

 
Pytanie 2. 
Objętość publikacji: 
– zamawiający określa ją w stronach; to strony czego: druku? Jeśli tak, w jaki sposób, na jakiej 
podstawie ta objętość została obliczona?, 
– niezależnie od powyższego, proszę o podanie objętości tekstu tomu 1. i 2. w znakach pisarskich 
(włącznie ze spacjami). 
 
Odpowiedź: 
– zamawiający określa objętość w stronach druku,  
– objętość w znakach pisarskich nie może być podana ponieważ teksty są w trakcie opracowania. 
 

 
Pytanie 3. 
Zamawiający zapowiada przekazanie Wykonawcy „założeń projektu graficznego”; czy z tymi 
założeniami, ważnymi dla oceny stopnia trudności zamówienia, Oferent może zapoznać się przed 
złożeniem oferty? 
 
Odpowiedź: 
Nie, ponieważ projekt stron zostanie dopiero zlecony do wykonania. 
 

 
Pytanie 4. 
W § 2 projektu „Umowy” Zamawiający nakłada na Wykonawcę przedstawienia „wydruku próbnego 
całego katalogu”, niezależnie od proofów. W przypadku druku offsetowego wydruk próbny, zwłaszcza 
tak sporego objętościowo dzieła, będzie wielce kosztowny – proszę zatem o potwierdzenie tego 
wymogu. 
 
Odpowiedź: 
Wydruk próbny należy rozumieć jako kolorowy wydruk złożonego katalogu 1:1 wykonany przy użyciu 
drukarki. 
 

 
Otrzymują: 
1. Strona Internetowa Zamawiającego: www.muzeum.tarnow.pl 
2. a/a 


