WIZP.270.30.1.2012

Kościerzyna, dnia 17.12.2012r.
………………………….
………………………….
………………………….

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie promocji projektu „Kaszubski Inkubator
Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie,
Lęborku i Kartuzach”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców
następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający dysponuje salami do organizacji konferencji? Czy Wykonawca ponosi koszty z tym
związane?
Zamawiający dysponuje salami do organizacji konferencji. Wykonawca nie ponosi kosztów
związanych z ich wynajęciem.
2. Wykonawca ma zapewnić odpowiedni wystój Sali konferencyjnej (logotypy). Czy może to być rollup
prezentujący niezbędne informacje?
Tak.
3. Ile czasu mają trwać poszczególne konferencje?
Każda z konferencji ma trwać ok. 2 godz.
4. Emisja artykułów w prasie regionalnej ma odbyć się na stronach redakcyjnych czy ogłoszeniowych?
Na stronach redakcyjnych.
5. Ile dni zdjęciowych Zamawiający przewiduje na produkcję filmu promocyjnego?
Według uznania wykonawcy.
6. Produkcja spotu promocyjnego: czy spot ma mieć długość w przybliżeniu 90 s?
Spot ma mieć długość 90s - plus, minus 3 sek.
7. W jakie dni oraz w jakich godzinach Zamawiający preferuje emisję spotu w telewizji regionalnej?
Dni emisji spotu w telewizji regionalnej - piątek, sobota, niedziela w godzinach pomiędzy 17.00
a 20.00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że pkt 8.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje
brzmienie:
8.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:

Oferta
PROMOCJA PROJEKTU „KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU
INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”

Nie otwierać przed dniem 21.12.2012 r., godz. 10:15

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na
nr 058 680-23-66.

