
Ogłoszenie nr 337536 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.  

Katowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 333943 

Data: 31/10/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 

40037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 207 85 65, e-mail 

zamowienia@slaskie.pl, faks 32 207 85 78.  

Adres strony internetowej (url): www.slaskie.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2. 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 09/11/2016, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 10/11/2016, godzina: 12:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.6. 

W ogłoszeniu jest: 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć próbkę opracowania „Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego ...”, format A4 pion, przygotowaną wg następującej 

specyfikacji: a) próbka okładki (2 strony): - na pierwszej stronie okładki (zewnętrznej) należy 

zamieścić tytuł opracowania oraz logo Województwa Śląskiego, - kolorystyka i układ 

graficzny logotypów według wytycznych znajdujących się na stronie internetowej 

http://www.slaskie.pl/logo - papier: kreda błysk 250 g/m2, - kolor: pełny kolor (4+0), - 

wykończenie: uszlachetnienie folią błyszczącą jednostronnie; b) próbka środka opracowania 

(6 stron): - 2 strony – próbka layoutu dla strony z tekstem i strony prezentującej mapę, - 2 

strony – próbka layoutu dla strony z tabelą i tekstem zawierającym rysunek, - 2 strony – 

próbka layoutu dla strony prezentującej mapę celu i legendę tej mapy w postaci tabeli, - 

papier: kreda błysk 115 g/m2, - kolor: pełen kolor (4+4). W przypadku, gdy wraz z ofertą 

Wykonawcy nie zostanie dostarczona próbka, zostanie dołączona więcej niż jedna próbka lub 

gdy próbka będzie odbiegała od wymogów Zamawiającego w taki sposób, że na jej podstawie 

nie będzie można dokonać oceny w oparciu o zawarte w specyfikacji kryteria, Wykonawca 

otrzyma zero punktów w kryterium „jakość druku”. 2. Zamawiający w ramach kryterium 

"jakość druku" przyzna Wykonawcy punkty na podstawie dołączonej do oferty próbki 

opracowania. W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 

punktów. Oceniane będą następujące cechy: a) Atrakcyjność całej koncepcji w kontekście 

estetyki, kompozycji, kreatywności, harmonii użytych elementów (0 pkt – nie spełnia; 10 pkt 

– spełnia). b) Spójność grafiki z prezentowaną treścią – koncepcja graficzna stanowi spójną 

całość z materiałem merytorycznym (0 pkt – nie spełnia; 10 pkt – spełnia). c) Okładka 



publikacji – jest spójna z treścią opracowania, zawiera ciekawe rozwiązania graficzne (0 pkt – 

nie spełnia; 10 pkt – spełnia). d) Sposób wykonania (kolory są jednolite, nie ma odbarwień; 

folia na okładce bez uszkodzeń, nie odkleja się od papieru; nadruk przy pocieraniu nie 

rozmazuje się i nie schodzi) (0 pkt – nie spełnia; 10 pkt – spełnia). 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć próbkę opracowania 

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego ...”, format A4 pion, przygotowaną wg następującej 

specyfikacji: a) próbka okładki (2 strony): - na pierwszej stronie okładki (zewnętrznej) należy 

zamieścić tytuł opracowania oraz logo Województwa Śląskiego, - kolorystyka i układ 

graficzny logotypów według wytycznych znajdujących się na stronie internetowej 

http://www.slaskie.pl/logo - papier: kreda błysk 300 g/m2, - kolor: pełny kolor (4+0), - 

wykończenie: uszlachetnienie folią błyszczącą jednostronnie; b) próbka środka opracowania 

(6 stron): - 2 strony – próbka layoutu dla strony z tekstem i strony prezentującej mapę, - 2 

strony – próbka layoutu dla strony z tabelą i tekstem zawierającym rysunek, - 2 strony – 

próbka layoutu dla strony prezentującej mapę celu i legendę tej mapy w postaci tabeli, - 

papier: kreda błysk 115 g/m2, - kolor: pełen kolor (4+4). W przypadku, gdy wraz z ofertą 

Wykonawcy nie zostanie dostarczona próbka, zostanie dołączona więcej niż jedna próbka lub 

gdy próbka będzie odbiegała od wymogów Zamawiającego w taki sposób, że na jej podstawie 

nie będzie można dokonać oceny w oparciu o zawarte w specyfikacji kryteria, Wykonawca 

otrzyma zero punktów w kryterium „jakość druku”. 2. Zamawiający w ramach kryterium 

"jakość druku" przyzna Wykonawcy punkty na podstawie dołączonej do oferty próbki 

opracowania. W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 

punktów. Oceniane będą następujące cechy: a) Atrakcyjność całej koncepcji w kontekście 

estetyki, kompozycji, kreatywności, harmonii użytych elementów (0 pkt – nie spełnia; 10 pkt 

– spełnia). b) Spójność grafiki z prezentowaną treścią – koncepcja graficzna stanowi spójną 

całość z materiałem merytorycznym (0 pkt – nie spełnia; 10 pkt – spełnia). c) Okładka 

publikacji – jest spójna z treścią opracowania, zawiera ciekawe rozwiązania graficzne (0 pkt – 

nie spełnia; 10 pkt – spełnia). d) Sposób wykonania (kolory są jednolite, nie ma odbarwień; 

folia na okładce bez uszkodzeń, nie odkleja się od papieru; nadruk przy pocieraniu nie 

rozmazuje się i nie schodzi) (0 pkt – nie spełnia; 10 pkt – spełnia). 

 

 


