
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, tel. (022) 581-88-03  faks (022) 581-88-14 

www.ipn.gov.pl 

1 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 
 

Wszyscy Wykonawcy 

  
  Nasz znak: Data: 

  BAG-I-280-  (     )/17 Warszawa, dnia          2017 r. 
 

 

Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę przypinek” (BAG-62/17) 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTONYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, działając na podstawie art. 38 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z póź. zm.) zawiadamia, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:  

Pytanie 1: 

Czy mogę poprosić o więcej szczegółów a najlepiej projekty graficzne ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia na tym etapie projektów graficznych. Zgodnie z § 2 umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ projekt graficzny zostanie przekazany po podpisaniu 

umowy wybranemu Wykonawcy.  

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie 

przykładowej wizualizacji przypinki: „Ofiarom operacji antypolskiej NKWD” zgodnie z 

załącznikiem. 
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Pytanie 2: 

Proszę o specyfikację umożliwiającą przedstawienie oferty na przypinki, chodzi głównie o 

rozmiar i projekt przypinki, oraz informację, jakiego rodzaju zapięcie ma mieć przypinka. 

(agrafka, motylek?) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępnia na tym etapie projektów graficznych. Zgodnie z § 2 umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ projekt graficzny zostanie przekazany po podpisaniu 

umowy wybranemu Wykonawcy.  

Dokładne wymiary podane są w opisie przedmiotu zamówienia. Rodzaj zapięcia widoczny 

jest na zdjęciach jest to motylek. 
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