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WYJAŚNIENIA nr 1
DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w związku
z przesłanym zapytaniem ofertowym na jednorazową dostawę materiałów reklamowych na potrzeby
konferencji organizowanej przez PIWet-PIB w Puławach informuję o zmianie treści zapytania
ofertowego.
Zmiana w treści zapytania ofertowego polega na zmianie zapisów punktów (dodatkowe zapisy
wyróżnione kolorem czerwonym):
II. Opis przedmiotu zamówienia:
- pkt. 1.Kalendarz biurowy stojący z logo Instytutu, z logo VetTwin oraz z informacją o źródle
finansowania (EU) (załącznik nr 4) ( załącznik nr 11 – projekt kalendarza biurowego) – 300 szt.:
- format: ok 290x150m
- materiał: piramidka karton 300g
- kalendarium: tygodniowe czterojęzyczne (pl,gb,d, rus) z imionami, znaczonymi świętami i
numeracją tygodni, miejsce na notatki
- spirala: metalowa spirala po długim boku
- opakowanie folia przezroczysta
- pkt. 10. Kalendarz trójdzielny z motywem Instytutu, logo Instytutu, z logo VetTwin oraz informacją o
źródle finansowania (EU) (załącznik nr 4) (załącznik nr 12 – projekt kalendarza trójdzielnego
[wymagana obróbka zdjęcia Instytutu], załącznik nr 13 – zdjęcia proponowane do wykorzystania w
projekcie [Zamawiający wymaga przygotowania co najmniej dwóch projektów kalendarza
trójdzielnego] ) – 350 szt.:
- format: ok. 75 x 30 cm;
- materiał: plecki - karton 300 g; główka - kaszerowana (wypukła) + folia błysk;
- pełny kolor druku (główka i plecki);
- opakowanie folia przezroczysta
Nowe załączniki:
- Załącznik nr 11
- Załącznik nr 12
- Załącznik nr 13
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OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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