
Ogłoszenie nr 500019405-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574253-N-2017

Data: 21/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki  13, 31157   Kraków, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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:2017-08-29, godzina 09:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-08-29, godzina

09:30 dla części 1,2,3,4,6 Data:2017-09-06, godzina 09:30 dla części 5.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część nr 5 pkt 1)

W ogłoszeniu jest: Planowany termin realizacji: wrzesień/październik 2017 r. Nakład 700 egzemplarzy Druk w technice offsetowej Oprawa

twarda, szyta nićmi Grzbiet zaokrąglony Kapitałka biała Format A Format po obcięciu 210 x 297 mm Rodzaj papieru dla wnętrza - kreda

matowa Silk 630x880/150 g/m2 lub równoważny Rodzaj kartonu na okładkę - tektura 2,5 mm Rodzaj papieru na oklejkę - kreda matowa

700x1000 /135 g/m2 lub równoważny Liczba kolorów druku 4 + 4 Liczba kolorów dla okładki 4+0 Liczba kolorów wyklejek 1+0 (zbliżony do

Pantone 428 c) Uszlachetnienie okładki - folia Scratch Free nierysująca matowa, lakier UV miejscowy jednostronny Liczba stron – 336 +

oklejka 2 Publikacja posiada numer ISBN 978-83-65570-68-0 Inne informacje istotne dla zamówienia – wymagany ozalid i proof Materiały do

druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf – w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów do druku

(w formie elektronicznej) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć ozalidy i podać grubość grzbietu, aby można było przygotować plik okładki.

– Realizacja zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 dni roboczych od dnia akceptacji wydruku próbnego przez Zamawiającego. –

W przypadku gdy jakość druku jest szczególnie istotna, Zamawiający zastrzega sobie prawo domagania się wykonania przez Wykonawcę

proofów wybranych stron i przekazanie ich do akceptacji w ciągu 2 dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub

parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania

równoważne na przyjętych warunkach opisanych w SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Planowany termin realizacji: druga połowa października 2017 r. Nakład 700 egzemplarzy Druk w technice

offsetowej, druk wnętrza farbami UV Oprawa twarda, szyta nićmi Grzbiet zaokrąglony Kapitałka biała Format A Format po obcięciu 210 x 297

mm Rodzaj papieru dla wnętrza - Arctic Silk 150 gsm lub równoważny Rodzaj kartonu na okładkę - tektura 2,5 mm Rodzaj papieru na oklejkę

- kreda matowa 700x1000 /135 g/m2 lub równoważny Liczba kolorów druku 4 + 4 Liczba kolorów dla okładki 4+0 Liczba kolorów wyklejek

1+0 (zbliżony do Pantone 428 c) Uszlachetnienie okładki - folia Scratch Free nierysująca matowa, lakier UV miejscowy jednostronny Liczba

stron – 336 + oklejka 2 Publikacja posiada numer ISBN 978-83-65570-68-0 Inne informacje istotne dla zamówienia – wymagany ozalid i

proof Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf – w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania

materiałów do druku (w formie elektronicznej) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć ozalidy i podać grubość grzbietu, aby można było

przygotować plik okładki. – Realizacja zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia dostarczenia do Wykonawcy plików do

druku. – W przypadku gdy jakość druku jest szczególnie istotna, Zamawiający zastrzega sobie prawo domagania się wykonania przez

Wykonawcę proofów wybranych stron i przekazanie ich do akceptacji w ciągu 2 dni roboczych.Zamawiający zastrzega, że nazwy własne,

oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować
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rozwiązania równoważne na przyjętych warunkach opisanych w SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki - Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część nr 5 pkt 4)

W ogłoszeniu jest: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 12

W ogłoszeniu powinno być: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu - język polski
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