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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 

       Białystok dn. 24 stycznia 2019 r. 
 

Znak sprawy:  31/BOCIAN2/2019 
 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 

085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, prowadząc 

postępowanie w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, 

nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z 

Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. na wykonanie 

zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą: 
 

Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych 
 

udziela odpowiedzi, na pytania złożone przez Wykonawców: 
  

Pytanie 1 

Zaprojektowanie grafiki – czy Zamawiający dostarczy pojedyncze grafiki (np. logo i grafikę czy rysunek 
bociana), a po stronie Wykonawcy będzie złożenie tego w spójną grafikę na kubek – czy Wykonawca 
we własnym zakresie ma poszukać jakieś grafiki / zaprojektować i zaproponować Zamawiającemu?? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dostarczy wszystkie pojedyncze grafiki (logo i rysunki), Wykonawca ma zaproponować 
jak wszystkie elementy będą ułożone na kubku oraz przygotować pliki w sposób właściwy do 
wykonania nadruku. 
 
Pytanie 2 

Co ma się znaleźć – jakie logotypy w poszczególnych wzorach (3 wzory) – z załącznika nr 6 to nie wynika 
(dotyczy cz.2 kubki). 
Odpowiedź: 
Na każdym kubku mają znaleźć się wszystkie logotypy zawarte w załączniku – 7 sztuk – oraz rysunek z 
bocianami. Rysunki z bocianami będą 3 różne, dlatego będą 3 wzory nadruku na kubkach. 
 
Pytanie 3 

Czy wielkość nadruku na kubku 8 cm na 20 cm jest dla Państwa akceptowalna (dla standardowego 
kubka, o pojemności, którą państwa wymagacie 280 ml - 350 ml) ? 
Odpowiedź: 
Tak, pole zadruku 8 x 20 cm jest akceptowalne. 
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Pytanie 4 

Ile kolorów ma mieć grafika na koszulkach, jak duży ma być nadruk oraz w jakim miejscu na koszulce 
ma być umieszczony? 
Odpowiedź: 

Nadruk na koszulkach zgodnie treścią zapytania ofertowego pkt. 1.1. i z załącznikiem nr 5: 
Nadruk umieszczony ma być na rękawie, na biodrze i na przodzie koszulki. 

Druk w pełnym kolorze CMYK. 

Druk na przodzie koszulki ma być wielkością dostosowany do rozmiaru. Należy przygotować projekt do 

druku w 3 wielkościach, odpowiednio do rozmiaru koszulek: jeden dla rozmiarów S i M, drugi dla 

rozmiarów: od L do XXL i trzeci dla koszulek dziecięcych. 

 
Pytanie 5 

Bawełna single jersey (pkt 3 zadania 1.1) to przędza open end, zaś w pkt 5 wskazujecie Państwa na 
bawełnę czesaną lub pół-czesaną (to przędza ring-spun, a nie open end). Proszę o informację czy 
koszulki mają być open end czy ring spun? 
Odpowiedź: 

Zamawiający prostuje treść zapytania i wyjaśnia, że wymaganą jest bawełna typu ring-spun. 
 
 
 
Niniejsze odpowiedzi wiążą Wykonawców z chwilą ich upublicznienia na stronie internetowej. 

 

 

 

Gabriela Kułakowska 

Koordynator Projektu 

LIFE15 NAT/PL/000728 Dolina Dolnej Narwi 


