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KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zmiana oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „usługę opracowania redakcyjnego, opracowania layoutu, opracowania graficznego, wykonania składu,
korekty, łamania, przygotowania do druku, wydruku i dostawy oraz tłumaczenia na język angielski katalogu
promującego walory i potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego”
W związku z wniesionymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.1a i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia
co następuje i dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:
Pytanie 1
Czy dysponują państwo materiałami do przygotowania projektu do oferty KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP ? Jeżeli tak, to
proszę o ich przekazanie.
Odpowiedź
Materiały do opracowania katalogu zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Natomiast zgodnie
z zapisami § 12 ust. 17 SIWZ wraz z ofertą Wykonawca składa 2 projekty graficzne Katalogu w języku polskim
wykonane przez Wykonawcę. Zamawiający nie przekazuje materiałów – Wykonawca musi sam opracować
materiał, który złoży razem z ofertą,

Pytanie 2
Jaki jest roboczy tytuł wydawnictwa i szkic zawartości merytorycznej.
Odpowiedź
Roboczy tytuł katalogu, który ma zostać opracowany przez Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego to:
„Katalog gospodarczy – Made in Mazovia”
Zawartość merytoryczna katalogu obejmuje najważniejsze informacje o regionie, jego gospodarce,
innowacyjności i potencjale, zawierające aktualne dane statystyczne i analityczne w tym m.in. następujące
zagadnienia:


Charakterystyka regionu, położenie;
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Komunikacja w tym m.in.: infrastruktura, transport, komunikacja;



Ekonomia w tym m.in.: potencjał gospodarczy, wyniki gospodarcze, ranking w skali kraju/Europy;



Subregiony, w tym m.in: główne miasta i powiaty, przemysł etc.;



Handel Zagraniczny, w tym m.in. eksport, import, inwestycje zagraniczne;



Edukacja;



Rynek pracy w tym, m.in.: bezrobocie, potencjał kadr, kapitał ludzki;



Przemysł;



Rolnictwo;



Innowacyjność w tym m.in.: Regionalne Inteligentne Specjalizacje;



Klastry;



Instytucje Otoczenia Biznesu;



Strefy Ekonomiczne;



Dla Biznesu w tym m.in.: atrakcyjność inwestycyjna, najważniejsze informacje dla inwestorów,
wsparcie dla inwestora;
Dla Życia w tym m.in.: kultura i rekreacja.



Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt.2 (Szczegółowy zakres prac) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik nr. 2 do SIWZ, Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy przekaże
Wykonawcy materiały (wkład) do Katalogu wraz z numerem ISBN (w formie elektronicznej).
Pytanie 3
Gdzie znajdę Księgę znaku lub system identyfikacyjny?
Odpowiedź
Na stronie www.mazovia.pl – zakładka Marka Mazowsze https://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/
Pytanie 4
Jako że kryteria wyboru oferenta przewidują 60,00 punktów za projekt, niniejszym dopytuję czy wraz z ofertą oczekują
Państwo przygotowanie wstępnego projektu graficznego katalogu?
Odpowiedź
Nie. Patrz odpowiedź na pytanie 1.
Ponadto w § 13 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 2 i 4 SIWZ otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
„(…) 2. Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2019 r. godzina 09:30.
4.

Terminem otwarcia ofert jest dzień 30 września 2019 r. godzina 13:30.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian
Przedmiotowa zmiana oraz wyjaśnienia treści SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w
postępowaniu, zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl. oraz dołączona do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część
Sprawę prowadzi
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