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                                                                       Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

W Y J A Ś N I E N I A 

TREŚCI ZAPYTANIE OFERTOWEGO 

na dostawę 

                                      KALENDARZY NA 2023 ROK 

 

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z jej  

art. 2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, na dostawę kalendarzy na 2023 rok dla Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie wpłynęło zapytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 1. 

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie języka w którym powinno być wykonane kalendarium kalendarzy, 

Zamawiający informuje w specyfikacji iż kalendarium powinno być w języku polskim, czy 

Zamawiający dopuszcza również kalendarium w innym języku (oprócz polskiego), np. niemiecki                     

i angielski? 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA 

Zamawiający dopuszcza, oprócz języka polskiego, użycia w kalendarium innych języków                           

(w nagłówku dziennym i miesięcznym), na przykład języka angielskiego i niemieckiego. Język polski 

pozostaje jednak językiem głównym, dominującym. Oznaczenie miesięcy i dni w języku polskim 

powinno być „wytłuszczone”.  

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 2. 

Proszę o wyjaśnienie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

 Poz.I.1 Kalendarz książkowy A5 tygodniowy z notesem:  

Czy Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym? 

 Poz.II.1 Kalendarz książkowy A5 dzienny:  

Czy Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym? 
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Czy Zamawiający dopuszcza kalendarz z nadrukowanymi registrami? 

 Poz.II.3 Kalendarz kieszonkowy A6:  

Czy Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym? 

 Poz.III.4 Kalendarz książkowy A5 dzienny:  

Czy Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym? 

Czy Zamawiający dopuszcza kalendarz z nadrukowanymi registrami? 

 Poz.III.5 Kalendarz kieszonkowy A6:  

Czy Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym? 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA 
 

 Poz.I.1 Kalendarz książkowy A5 tygodniowy z notesem:  

Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym 

 Poz.II.1 Kalendarz książkowy A5 dzienny:  

Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym 

Zamawiający dopuszcza kalendarz z nadrukowanymi registrami 

 Poz.II.3 Kalendarz kieszonkowy A6:  

Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym 

 Poz.III.4 Kalendarz książkowy A5 dzienny:  

Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym 

Zamawiający dopuszcza kalendarz z nadrukowanymi registrami 

 Poz.III.5 Kalendarz kieszonkowy A6:  

Zamawiający dopuszcza wstążkę w kolorze kremowym 
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