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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 295333-2008 z dnia 2008-11-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
DRUK I OPRAWA 3. publikacji Kod CPV (22120000-7) 1. Barbara Bazielich: Kolory Europy. OdzieŜ i stroje ludowe
ISBN 978-83-60353-65-3 oznaczenie sprawy: MŚ/Wyd. - 5/2008 Określenie parametrów technicznych Format:
200x260 mm (blok po...
Termin składania ofert: 2008-11-14

Numer ogłoszenia: 310743 - 2008; data zamieszczenia: 13.11.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295333 - 2008 data 03.11.2008 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032
2585661-3; 3503672, fax. 032 2599804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DRUK I
OPRAWA 3. publikacji Kod CPV (22120000-7) 1. Barbara Bazielich: Kolory Europy. OdzieŜ i stroje
ludowe ISBN 978-83-60353-65-3 oznaczenie sprawy: MŚ/Wyd. - 5/2008 Określenie parametrów
technicznych Format: 200x260 mm (blok po obcięciu) Nakład: 1000 egz. Objętość: 26,5 arkuszy
drukarskich, tj. 212 stron + okładka (przy załoŜeniu: 1 ark. druk = 8 stron) Oprawa: oprawa twarda
całopapierowa, bigowana, grzbiet półokrągły, kapitałka biała, folia matowa + wybiórczo lakier UV, blok
szyty nićmi Materiały: okładka: materiały wymagane do twardej oprawy środki: profimatt 135g lub Polaris
Matt 135g Kolor druku: okładka: oklejka: 4+0; wyklejka: panton metaliczny + 1 kolor środki: 4+4 (druk na
spad) Inne: proof - 2 wydruki formatu A3 z pierwszej strony okładki i stron wskazanych przez
zleceniodawcę ozalid - całej ksiąŜki Termin przekazania materiałów do druku: w dniu zawarcia umowy.
Materiały zostaną przekazane na CD w postaci plików PDF i/lub PS + podstawa do montaŜu. Termin
wykonania i dostarczenia ozalidu i proofów: 3 dni robocze od daty odbioru materiałów Termin wykonania
bloku ksiąŜki i podania dokładnych rozmiarów oklejki i wyklejki okładki: 3 dni robocze od daty odbioru
materiałów Termin wykonania i dostarczenia nakładu: 300 egz. - 15 grudnia 2008 r. 700 egz. - 10
stycznia 2009 r. W cenie oferty naleŜy uwzględnić odbiór materiałów do druku oraz dostarczenie
gotowego nakładu (w paczkach po 8 egz.) do siedziby zamawiającego. Ofertę cenową naleŜy
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przygotować, wypełniając załączony arkusz kalkulacyjny/cenowy. 2. Sztuka Górnego Śląska pod
redakcją Ewy Chojeckiej ISBN 978-83-60353-73-8 oznaczenie sprawy: MŚ/Wyd. - 10/2008 Określenie
parametrów technicznych Format: 200x260 mm (blok po obcięciu) Nakład: 1000 egz. Objętość: 90,0
arkuszy drukarskich, tj. 720 stron + okładka (przy załoŜeniu: 1 ark. druk = 8 stron) Oprawa: oprawa
twarda całopapierowa, bigowana, grzbiet półokrągły, kapitałka czarna, folia matowa + wybiórczo lakier
UV, blok szyty nićmi Materiały: okładka: materiały wymagane do twardej oprawy środki: profisilk 150g lub
Magno Satin 150g Kolor druku: okładka: oklejka: 5+0 (4 kolory cmyk, 1 panton srebro); wyklejka: 4+0
środki: 4+4 Inne: proof - 2 wydruki formatu A3 ze stron wskazanych przez zleceniodawcę ozalid - całej
ksiąŜki Termin przekazania materiałów do druku: 3 (trzy) dni robocze po zawarciu umowy. Materiały
zostaną przekazane na CD w postaci plików PDF i/lub PS + podstawa do montaŜu. Termin wykonania i
dostarczenia ozalidu i proofów: 5 dni roboczych od daty odbioru materiałów Termin wykonania bloku
ksiąŜki i podania dokładnych rozmiarów oklejki i wyklejki okładki: 3 dni robocze od daty odbioru
materiałów Termin wykonania i dostarczenia nakładu: 300 egz. - 15 grudnia 2008 r. 700 egz. - 10
stycznia 2009 r. W cenie oferty naleŜy uwzględnić odbiór materiałów do druku oraz dostarczenie
gotowego nakładu (w paczkach po 4 egz.) do siedziby zamawiającego. Ofertę cenową naleŜy
przygotować, wypełniając załączony arkusz kalkulacyjny/cenowy. 3. Jan F. Lewandowski: Przesyłka ze
Szkocji ISBN 978-83-60353-75-2 oznaczenie sprawy: MŚ/Wyd. - 4/2008 Określenie parametrów
technicznych Format: B5 (165x235 mm - po obcięciu) Nakład: 600 egz. Objętość: 7,0 arkuszy
drukarskich, tj. 112 stron + okładka (przy załoŜeniu: 1 ark. druk = 16 stron) Oprawa: I wersja: oprawa
twarda całopapierowa, bigowana, grzbiet półokrągły, kapitałka biała, folia matowa + wybiórczo lakier UV,
blok szyty nićmi II wersja: broszurowa, bigowana, folia matowa + wybiórczo lakier UV, blok klejony III
wersja: oprawa broszurowa ze skrzydełkami (szer. skrzydełka: 5-7 cm do ustalenia), bigowana, folia
matowa + wybiórczo lakier UV, blok klejony Materiały: okładka: I wersja - materiały wymagane do
twardej oprawy II i III wersja - karton jednostronnie kredowany 275g środki: profibulk 115g lub papier
offsetowy Under Graphic 90g Kolor druku: okładka: 4+0 (w wersji oprawy twardej - wyklejka okładki
biała) środki: 3 ark. druk.: 4+4; 4,0 ark. druk.: 1+1 Inne: proof - 1 wydruk formatu A3 z pierwszej strony
okładki i stron wskazanych przez zleceniodawcę ozalid - całej ksiąŜki Termin przekazania materiałów do
druku: w dniu zawarcia umowy Materiały zostaną przekazane na CD w postaci plików PDF i/lub PS +
podstawa do montaŜu. Termin wykonania i dostarczenia ozalidu i proofów: 3 dni robocze od daty odbioru
materiałów Termin wykonania bloku ksiąŜki i podania dokładnych rozmiarów oklejki i wyklejki okładki: 3
dni robocze od daty odbioru materiałów Termin wykonania i dostarczenia nakładu: 300 egz. - 15 grudnia
2008 r. 300 egz. - 10 stycznia 2009 r. W cenie oferty naleŜy uwzględnić odbiór materiałów do druku oraz
dostarczenie gotowego nakładu (w paczkach po 12 egz.) do siedziby zamawiającego. Ofertę cenową
naleŜy przygotować, wypełniając załączony arkusz kalkulacyjny/cenowy. Istotne dla zamawiającego
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1.Zamawiający wymaga wykonania usługi
zgodnie z obowiązującymi normami: BN-76/7440-05; BN-65/7440-05; BN-66/7440-06; BN-73/7401-11;
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BN-71/7401-03; BN-86/7401-17. 2.Zamawiający wymaga wykonania usług na poziomie jakościowo
zgodnym z obowiązującymi normami. JeŜeli wykonanie usługi będzie jakościowo niezgodne z normami,
zamawiającemu będzie przysługiwało: prawo domagania się ponownego wykonania usługi w przypadku,
gdy w sposób raŜący jej jakość będzie odbiegała od obowiązujących norm; w innych przypadkach usunięcia usterek bądź obniŜenia wysokości zapłaty za dany tytuł. 3.Materiały będą przekazywane na
CD w postaci plików PDF i/lub PS (do uzgodnienia) + podstawa do montaŜu. 4.Zamawiający wymaga,
aby wykonawca wykonał ozalid tytułu przekazanego do druku oraz proof zgodnie ze specyfikacją i
przedstawił do akceptacji zamawiającego. 5.Wykonawca będzie zwracał zamawiającemu wszystkie
otrzymane materiały stanowiące własność zamawiającego. 6.Wykonawca osobiście lub przez
przedstawiciela odbiera materiały do druku we własnym zakresie z siedziby zamawiającego i dostarcza
wymagane materiały (proofy oraz ozalidy) do siedziby zamawiającego. 7.W cenie oferty naleŜy
uwzględnić dostarczenie gotowego nakładu w paczkach odpowiednio oznakowanych (autor, tytuł, liczba
egzemplarzy) do magazynu siedziby zamawiającego. 8.Zleceniodawca wymaga wystawienia oddzielnej
faktury do kaŜdego tytułu...
W ogłoszeniu powinno być: 1. Barbara Bazielich: Kolory Europy. OdzieŜ i stroje ludowe (ISBN 978-8360353-65-3; oznaczenie sprawy: MŚ/Wyd. - 5/2008) - odnośnie materiałów zostaje wykreślony zapis profimatt 135g. 2. Sztuka Górnego Śląska pod redakcją Ewy Chojeckiej (ISBN 978-83-60353-73-8;
oznaczenie sprawy: MŚ/Wyd. - 10/2008) - odnośnie materiałów zostaje wykreślony zapis - profisilk 150g.
3. Jan F. Lewandowski: Przesyłka ze Szkocji (ISBN 978-83-60353-75-2; oznaczenie sprawy: MŚ/Wyd. 4/2008) - odnośnie oprawy zostaje wykreślona I i II wersja; - odnośnie okładki zostaje wykreślona wersja
I i II; - odnośnie środków zostaje wykreślony zapis - papier offsetowy Amber Graphic 90g. czyli - cały
wariant II druku bloku ksiąŜki, zamieszczony w arkuszu kalkulacyjnym..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Muzeum Śląskiego, Al.W. Korfantego 3 , 40-005 Katowice,
pokój 406, piętro IV...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 19.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Muzeum Śląskiego, Al.W. Korfantego 3 , 40-005
Katowice, pokój 406, piętro IV...
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