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Katowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 62013 - 2017  

Data: 07/04/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

40-037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 207 85 70, e-mail 

zamowienia@slaskie.pl, faks 32 20786 18.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.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: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: (...)Próbkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej: 

a) bezdrzewny papier offsetowy premium, produkowany z celulozy bielonej metodą 

bezchlorową, bez wybielaczy optycznych, papier długowieczny, wolumen 1.3, w kolorze 

złamanej bieli, białość: 85%, gramatura: 115 g/m2. b) kolor: pełny kolor (4+0) CMYK z 

jednej strony c) format: B1plano (arkusz z fogrą drukarską i paserami) d) nakład: 1 sztuka e) 

technika druku: offset 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”.  

W ogłoszeniu powinno być: Próbkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi 

poniżej: a) bezdrzewny papier offsetowy premium, produkowany z celulozy bielonej metodą 

bezchlorową, bez wybielaczy optycznych, papier długowieczny, wolumen 1.3, w kolorze 

złamanej bieli, białość: 85%, gramatura: 115 g/m2. b) kolor: pełny kolor (4+0) CMYK z 

jednej strony c) format: B1plano (arkusz z fogrą drukarską i paserami), Uwaga: dopuszcza 

podział pliku o nazwie „Próbka” na kilka części i przygotowanie próbki na arkuszach plano (z 

fogrą drukarską i paserami) w taki sposób, żeby wszystkie elementy graficzne były widoczne 

(bez ich skalowania, w proporcjach 1:1 źródłowego pliku), np. 2xB2plano. d) nakład: 1 sztuka 

(pod pojęciem 1 sztuka rozumie się również elementy tworzące całość, zgodnie z zapisami 

zawartymi w „Uwadze”, o której mowa powyżej) e) technika druku: offset 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”.  

 

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

Punkt: 6.2) 

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



postępowaniu: Data: 18/04/2017, godzina: 12:00,  

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

w postępowaniu: Data: 19/04/2017, godzina: 12:00,  

 


