
                                                                                                                    Opole, 29.11.2022r. 
 

DZP.2310.43.2022/1 
 
 
Dotyczy postępowania na: „Wykonanie projektów graficznych na potrzeby MOSiR w 2023.”,  
nr sprawy DZP.2310.43.2022                         
 
Zamawiający na wniesione zapytanie udziela odpowiedzi: 
 
 
Pytanie 1. 
 „W SOPZ nie została podana ilość poszczególnych projektów graficznych, które Wykonawca 
ma zaprojektować. Prosimy o podanie ilości poszczególnych projektów  graficznych, lub 
podanie łącznej ilości godzin roboczych które Wykonawca ma poświęcić na realizację 
zamówienia, co jest konieczne dla oszacowania wartości zamówienia.” 
 
Odpowiedź: 
Ad 1. Szacowana ilość projektów graficznych, które wykonawca ma zaprojektować w jednym 
miesiącu to maksymalnie 15 grafik. Ilość grafik może różnić się w zależności od aktualnych 
potrzeb Zamawiającego, jednakowoż nie będzie przekraczać ona 15. 

 

Pytanie 2.  
„Zgodnie  z pkt. 2  § 2 Umowy na wykonanie projektów graficznych : ,,Wykonawca ma 
przedstawić Zamawiającemu w formie dostępnych plików  graficznych, możliwych  do 
otwarcia przez wszystkie powszechnie występujące w obrocie przeglądarki  plików 
graficznych na powszechnie dostępnych  nośnikach  plików (płyta DYD, CD, pendrive, dysk, 
itp.)". 

 
2.1. „Czy Wykonawca ma obowiązek do każdego wykonanego projektu graficznego 
przedstawiać Zamawiającemu np. płytę CD, czy wszystkie wykonane projekty graficzne mają 
być zgrane na jedną płytę CD pod koniec trwania umowy?” 
 
Odpowiedź:  
Ad. 2.1  Wykonawca nie ma obowiązku do każdego zamawianego projektu przedstawiać 
nośnika CD, o ile udostępni Zamawiającemu możliwość pobrania projektu w pełnej jakości 
np. poprzez udostępnienie materiałów na dysku Google.  

2.2  „Czy Wykonawca ma obowiązek osobiście dostarczyć do siedziby  Zamawiającego pliki 
graficzne na powszechnie dostępnych nośnikach plików, czy może to być dostawa 
kurierem?” 
 
Odpowiedź:  
2.2 Wykonawca nie ma obowiązku osobiście dostarczać do siedziby Zamawiającego plików 
graficznych. 

 

Pytanie 3.  

„Jaki jest założony budżet na wykonanie niniejszego zamówienia przez Zamawiającego?” 

 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający nie jest zobligowany do podania kwoty na  zadanie. To nie jest postępowanie 
prowadzone ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019r. ( Dz. U. 
z 2022r., poz. 1710 z późn.zm.). Przeznaczoną kwotę na realizację zadania podamy w protokole 
z wyboru, po otwarciu i rozstrzygnięciu postępowania.  

 

Pytanie 4.  

„W treści umowy forma przekazania projektu to "powszechnie dostępne nośniki plików (płyta 
DVD, CD, pendrive, dysk itp.)" 

Chciałam zapytać, czy akceptowaną formą przekazywania projektów będzie kontakt 
mailowy, lub też za pośrednictwem dysku online?” 

Odpowiedź:  

Akceptowalną formą przekazywania projektów jest kontakt mailowy i przekazanie za 
pośrednictwem dysku online. 

 

 

 

                                                                          Z poważaniem,  
                                                             Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu 

                                                                                                                  Marcin Sabat  

 

 

 
  
                                                                                                             

 


