
 

 

 

 

 

Poznań, 07 listopada 2017 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań  

NIP 7781411344, REGON 634512019, KRS 0000174198 

tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66 

 

 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WARP-24/Z/2017 

 

Modyfikuje się treść OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. II ppkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

3. Specyfikacja: 

Główka: 

Wymiary netto w mm: 290 x 250 

Kolorystyka 4+0 (CMYK) 

W główce kalendarza otwór fi 5, 20 mm od górnej krawędzi 

Główka: folia mat 

Folia magnetyczna, surowiec z proszku w właściwościach ferromagnetycznych oraz syntetycznej 

gumy, posiadający dużą siłę przyciągania. 

Dane techniczne: 

twardość – schore d60 
kurczliwość mierzona w temp. 70oC po 7 dniach - podłużna 1,5%, poprzeczna 0,4% 

siła rozrywania- 70,2 kg/cm2 
grubość – 0,2 
zakres temp stosowania – od -40oC do +71oC 
typ – izotropowa  
ołów – brak 

 
Główka klejona z plecami kalendarium  

Plecy kalendarium: 

Wymiary arkusza w mm:290 x 410  
Papier: Karton alaska biały 350g/m2 

W celu zwiększenia sztywności pleców dół arkusza zawinięty i klejony karton do kartonu 
 
Kalendarium przygotowane przez Wykonawcę według projektu Zamawiającego: 

wymiary w mm: 290 x 410 (12-14 kart)  
czcionka – Klavika 
kolorystyka 4+0 (CMYK) 

- miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, angielskim 
- imieniny 
- święta i niedziele wyróżnione (kolorystyka jak w wizualizacji) 
- numeracja tygodni 
Papier: offset 90 g/m2,  
Jeden moduł 12 miesięczny - 12 kart  

Kalendarium klejone do pleców kalendarza 
 
Okienko:  
wym. wew. w mm: 4g 23x34 
kolor: czerwony 



 

 

 

 

 

materiał: PCV 
sposób montażu: ramka przewlekana przez pasek 
mocowanie paska: elastyczna gumka 
 

Dodatkowo metalowa płytka do każdego kalendarza: 
Wymiary w mm: 270 x 40 x 2  
W płytce należy wykonać otwór fi 5, w połowie płytki 10mm od górnej krawędzi 

Każdy kalendarz ścienny zapakowany w tekturowe – standardowe opakowanie bez nadruku. 

Liczba: 250 egzemplarzy 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kalendarzy firmowych na rok 2018 do siedziby 

Zamawiającego mieszczącej się pod adresem – ul. Piekary 19 (IX piętro) w Poznaniu i złożenia 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy plik z gotowym projektem. 

Usługa będzie realizowana najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.” 

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione. 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca z chwilą ogłoszenia 
niniejszego pisma.  


