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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526642-N-2018

Data: 05-03-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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: Załączniki - Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część nr 1 pkt 1)

W ogłoszeniu jest: Nakład 500 egzemplarzy Druk w technice offsetowej format: 14,5 (szer.) x 20,5 (wys.) cm ilość stron 1024 (wnętrze) 1+1

(16 arkuszy) offset Speed 80 g oprawa twarda + okleina 4 + 0 kreda mat karton 135 g. + folia mat 1 str. grzbiet zaokrąglony tektura 2,5 mm

wyklejka biała bez druku 0 + 0 offset 140 g. oprawa szyta nićmi + klejona kapitałka biała Publikacja posiada numer ISBN Materiały do druku

będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf Tom 1 będący przedmiotem zamówienia nie powinien odbiegać jakościowo

ani wizualnie od t. 2 i 3 Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane, zapisane. Dla porównania zdjęcia wydanych tomów poniżej

Realizacja zamówienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia dostarczenia do Wykonawcy plików do druku (planowany termin

realizacji: kwiecień 2018 r.). Użytkownik: Wydawnictwo ASP, Małgorzata Płazowska, Jacek Dembosz, tel. 602 251 112 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: Nakład 500 egzemplarzy Druk w technice offsetowej format: 14,5 (szer.) x 20,5 (wys.) cm ilość stron 1024

(wnętrze) druk wnętrza czarny dwustronny 1+1, 32 arkusze (składki po 32s.), offset Speed 80 g” oprawa twarda + okleina 4 + 0 kreda mat

karton 135 g. + folia mat 1 str. grzbiet zaokrąglony tektura 2,5 mm wyklejka biała bez druku 0 + 0 offset 140 g. oprawa szyta nićmi + klejona

kapitałka biała Publikacja posiada numer ISBN Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf Tom 1

będący przedmiotem zamówienia nie powinien odbiegać jakościowo ani wizualnie od t. 2 i 3 Wspominając Akademię. Napisane, wysłuchane,

zapisane. Dla porównania zdjęcia wydanych tomów poniżej Realizacja zamówienia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia dostarczenia

do Wykonawcy plików do druku (planowany termin realizacji: kwiecień 2018 r.). Użytkownik: Wydawnictwo ASP, Małgorzata Płazowska,

Jacek Dembosz, tel. 602 251 112 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.
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