
Pytanie 2 
 
Pojawiły się dodatkowe pytania: 

a) PKT III, pkt 4 – czy tylko proofy okładek wykonujemy dla 38 broszur a w totalu z tych 38 

broszur będzie dodatkowo 12 proofów z innych części, czy też 12 proofów mamy wykonać 
dla każdej z 38 broszur? 

b) Proofy nie są wykonywane na formacie B1, standardowy większy wymiar to format A3 

c) Czy dostawa ma  być w jedno wskazane miejsce całego nakładu MJWPU z rozładunkiem 
w kilku miejscach na terenie MJWPU, czy tez dostawa będzie również do kilku miejsc? 

d) Czy zdjęcia okładkowe będą pochodzić od Państwa? Wraz z prawami autorskimi, czy też 
będzie to w naszej gestii?. 

e) Czy mapy mają być przygotowane do każdej z 38 broszur? 
f) Czy infografiki i wykresy będą różne w każdej z 38 broszur? Czy znane są ich ilości? 

 
Odpowiedź: 
 

a) Liczba 12 proofów w formacie B1 to maksymalna ilość proofów, jakie trzeba będzie 
wykonać. Zakładamy, że na takiej łącznej powierzchni zmieszczą się okładki wszystkich 

broszur oraz wybrane strony (lub ich fragmenty) ze środka.  

b) W przypadku stosowania innych formatów proofów, należy zastosować taki przelicznik, 
aby ich łączna powierzchnia była zbliżona do łącznej powierzchni 12 proofów w formacie 

B1, czyli np. 48 proofów w formacie A3. 
c) Dostawa ma być w jedno miejsce – do siedziby MJWPU w Warszawie – wraz z 

rozładunkiem w  magazynie/magazynach wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących 
się na terenie MJWPU. 

d) Wszystkie materiały: zdjęcia, teksty, dane do tabel i wykresów zostaną przekazane przez 

Zamawiającego. Pozyskiwanie praw autorskich do każdego z ww. elementów nie będzie 
więc leżało w gestii Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy jest natomiast zapewnienie 

elementów graficznych niezbędnych do wykonania projektów broszur, w tym. m.in. 
czcionek czy projektów tabel oraz wykresów, które wykonawca będzie mógł 

zaprojektować przy użyciu gotowych, drobnych elementy stockowych, np. ikonek. 

e) Należy założyć, że mapki będą do wykonania dla każdej z 38 broszur (dla każdej inna).  
f) Infografiki i wykresy będą różne w każdej z 38 broszur, ponieważ każda z broszur będzie 

miała inną treść. Dokładna liczba infografik i wykresów będzie do ustalenia na etapie 
opracowywania graficznego broszur. 

 


