
 
 
 
 

 

Warszawa,3 październia.2019 r. 

MCPS.ZP/PR/351-13/2019/U 

Uczestnicy postępowania 

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZORGANIZOWANIE 

KONFERENCJI PN. „20 LAT PO REFORMIE SAMORZĄDOWEJ, – KONDYCJA SŁUŻB 

SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM”, POŁĄCZONEJ Z OBCHODAMI DNIA 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO,”, znak sprawy: MCPS.ZP/PR/351-13/2019/U 

 W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z pózn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

7.3 Torby:  

„Bo dogłębnym badaniu rynku torby z juty do oznakowania są dostępne w wymiarach 30 x 30 

x 19 cm. Wymiary podane w OPZ tj. 30x40x19cm są wymiarem niestandardowym 

co oznaczałoby produkcję indywidualną. Dwie firmy wyceniające stwierdziły, że nie uda im się 

w tak krótkim czasie wyprodukować i oznakować, aby torby były gotowe i przekazane 

uczestnikom konferencji. Czy w takim przypadku Zamawiający zgadza się na wymiary torby 

z juty 30 x 30 x 19 cm?” 

Odpowiedź na pytanie 1:  

W związku z zapytaniem dotyczącym punktu 7.3 informujemy, że Zamawiający dopuszcza  

dla torby jutowej również następujące wymiary 40 cm długość x 30 cm wysokość x 20 cm 

szerokość z tolerancją każdego wymiaru ± 5 cm 
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Pytanie 2 

7.4 Gadżet:  

„Zamawiający wskazuje na maskotkę wykonywaną przez jedną fundację w Polsce. Niestety 

ta do chwili obecnej nie wyceniła nam gadżetów oraz nie potwierdziła możliwości realizacji tak 

dużej liczby zamówienia. Czy Zamawiający zgadza się na przedstawienie innej maskotki 

podczas realizacji zamówienia?” 

Odpowiedź na pytanie 2  

W związku z zapytaniem dotyczącym punktu 7.4 informujemy, że Zamawiający dopuszcza, 

żeby materiały z których uszyta zostanie maskotka nie pochodziły wyłącznie od polskich 

producentów z zaznaczeniem, że materiał musi być dopuszczony do użycia na terenie Unii 

Europejskiej. 

 

                                  Z upoważnienia 

                                                p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

                                /-/   Andrzej Rzewiński 

 


