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18/POIR/2019                                                                                                                                   Warszawa, 13.12.2019r. 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
w postępowaniu na kompleksową obsługę  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) polegającą na 
projektowaniu graficznym i składzie DTP. 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,  
02-611 Warszawa informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. 
Odpowiedzi na pytania są integralną częścią Zapytania i są wiążące dla Zamawiającego  
i Wykonawców od dnia ich publikacji. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1: 
Copy - czy copy do postów pisane jest przez Państwa czy przez nas miałoby być? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający tworzy je głównie własnymi siłami. Wykonawca otrzymuje gotowe treści. Zamawiający zastrzega, 
że może się zdarzyć tak, że prześle Wykonawcy materiały na wzór, a Wykonawca stworzy propozycję copy na 
ich podstawie. 
 
Pytanie nr 2: 
Treści do grafik (ulotek, infografik, banerów) - czy dostajemy finalne treści od Państwa czy tylko "mięso" i na 
jego podstawie mamy opracować finalne treści i wprowadzić je na grafikę? 
 
Odpowiedź nr 2: 
Z reguły Zamawiający dostarcza gotowe treści. 
 
Pytanie nr 3: 
Aktualizacja materiałów - rozumiem, że dostajemy np: ulotkę z zeszłego roku i na niej pracujemy? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Tak. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy w pracach graficznych bazujemy częściowo na Państwa materiałach graficznych np.: reklama do druku czy 
od początku wszystko tworzone jest przez nas? 
 
Odpowiedź nr 4: 
Zarówno pierwsze jak i drugie rozwiązanie jest praktykowane przez Zamawiającego, zależnie od projektu i 
potrzeb Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 5: 
Raport projekt typograficzny - chcąc doprecyzować - czy tu do stworzenia jest okładka czy cały raport 
obejmujący 100 lub 120 stron? 
 
Odpowiedź nr 5: 
Cały raport. 
 
Pytanie nr 6: 
Newsletter - zakup zdjęcia - rozumiem, że zdjęcie zakupione tylko na licencji do wykorzystania w digitalu? 
 
Odpowiedź nr 6: 
Tak. 
 
 
Pytanie nr 7: 
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Materiały przetargowe - np: wzór protokołu zamówienia / odbioru - wystarczy potwierdzić zgodność drogą 
mailową? 
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający nie rozumie pytania. Kwestie dot. protokołu odbioru regulowane są zapisami istotnych 
postanowień umowy, stanowiących zał. nr 3 do Zapytania ofertowego nr 18/POIR/2019. 
 
Pytanie nr 8: 
Umowa - czy na tym etapie wystarczy zapoznać się z umową czy także nanieść komentarze, ewentualne uwagi? 
 
Odpowiedź nr 8: 
Wykonawca może tylko zapoznać się z Istotnymi postanowieniami umowy lub zgodnie z Dz. VII ust. 8 Zapytania 
ofertowego może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający może wyjaśnić treść ogłoszenia o zamówieniu lub pozostawić taki wniosek bez rozpoznania. 
 
Pytanie nr 9: 
W zapytaniu ofertowym są wymienione elementy, które powinniśmy realizować - tworzymy i tworzyliśmy 
pełne identyfikacje wizualne: brand book, ulotki, papier firmowy, rollupy, banery itp. Natomiast nie mamy w 
ostatnich latach realizacji polegającej na złożeniu książki - co nie stanowi przeszkody. Czy ten element nas 
wyklucza? Grafików mamy bardzo dobrych, realizujemy projekty wysokiej jakości - natomiast są one zgodne z 
potrzebami naszych Klientów. Już teraz załączam poniżej pełne portfolio graficzne do pobrania. 
 
Odpowiedź nr 9: 
Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym w tym warunki udziału w 
postępowaniu określone w Dz. III ust. 1 pkt 4 Zapytania ofertowego, a także przesłać Zamawiającemu Portfolio, 
o którym mowa w Dz. III ust. 2 pkt 6 Zapytania ofertowego. Definicja publikacji książkowej znajduje się w 
Odpowiedzi nr 1 z dnia 05.12.2019r. Odpowiedzi na pytania Wykonawców znajdują się na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności. 
 
Pytanie nr 10: 
W formularzu cenowym do wypełnienia są pola, dotyczące wykonania konkretnie prac graficznych. Przy takich 
realizacjach konieczna jest osoba do zarządzania projektem, konsultacji telefonicznych, zbierania uwag, 
raportowania - w skrócie obsługa projektu i Klienta - w którym miejscu założyć taką wycenę? Dopisać komórkę 
w formularzu? 
 
Odpowiedź nr 10: 
Wykonawca składa ofertę korzystając z formularzy udostępnionych przez Zamawiającego. Zmiana tych 
formularzy może powodować, że oferta zostanie oceniona jako złożona niezgodnie z Zapytaniem ofertowym co 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 


