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WYJAŚNIENIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ
TUB DYPLOMÓW ORAZ LEGITYMACJI DZ-2501/11/18
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w
związku z pojawiającymi się pytaniami dot. opisu przedmiotu zamówienia podaje informacje
dodatkowe zw. z przedmiotem zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1. dyplomów na papierze czerpanym format A3 – 500 szt., treść nadruku uzgodniony z
zamawiającym, kolorystyka odcień ecru – do uzgodnienia z zamawiającym;
2. dyplomów na papierze czerpanym format A4 – 500 szt., treść nadruku uzgodniony z
zamawiającym, kolorystyka odcień ecru – do uzgodnienia z zamawiającym;
3. legitymacji specjalisty – 500 szt., rozmiar 15 cm. x 10,5 cm, na zewnątrz legitymacji
skóra naturalna lub w drugiej wersji wysokiej jakości skóra ekologiczna
przypominająca skórę naturalną, kolor brąz, odcień brazu do uzgodnienia, na wierzchu
legitymacji tłoczenie (logo KSLW – Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy
Weterynarii), wewnatrz wklejone dwie strony o wielkości 6 cm x 10 cm każda, treść
tekstu na stronie zostanie podany wybranemu wykonawcy.
4. teczka na dyplom – 500 szt., rozmiar 44 cm x 31 cm, na zewnątrz teczki teczki skóra
naturalna lub w drugiej wersji wysokiej jakości skóra ekologiczna przypominająca
skórę naturalną, kolor brąz, odcień brazu do uzgodnienia, na wierzchu teczki tłoczenie
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(logo KSLW – Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii), wewnatrz
wklejone dwie strony bez nadruku o wielkości 21 cm x 30 cm każda.
5. tuba na dyplom – 500 szt. , średnica 8 cm, wysokość całkowita 33 cm, górna część do
wysokości ok. 9 cm zdejmowana, materiał zastosowany na zewnątrz skóra naturalna lub
w drugiej wersji wysokiej jakości skóra ekologiczna przypominająca skórę naturalną,
kolor brąz, odcień brązu do uzgodnienia, wnętrze z bardzo sztywnej tektury, na
wierzchu tłoczenie (logo KSLW – Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy
Weterynarii).
Wygląd poszczególnych produktów przedstawiają fiotografie, które są załącznikiem do
niniejszego zaproszenia. Produkty muszą być wykonane estetycznie z materiałów wysokiej
jakości. Wielkośc tłoczenia na legitymacji, teczce i tubie (logo) dostosowana do ich wielkości.
W przypadku produktów wymagających tłoczenia Zamawiający informuje, że obowiazkiem
wykonawcy będzie samodzielne opracownie matrycy według przekazanego przez
zamawiającego wzoru logo.
Jednocześnie zamawiający infromuje o mozliwości składania ofert częściowych:
Część 1 – obejmuej przedmiot zamówienia opisany w pkt. 1 i 2
Część 2 – obejmuje przedmiot zamówienia opisany w pkt. 3,4, i 5.
Z uwagi na powyższe zmiany zmodyjfikowany zostaje formularz oferty.
Jednocześnie zmianie ulega termin składania ofert – do dnia 22.01.2018 r. Oferty należy
przesłać na adres Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty mail’em oraz
jednocześnie wysłania jej w wersji papierowej poczta.
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