
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 187104-2013 z dnia 2013-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Część 1 - druk rocznika muzealnego: Format 

końcowy: 165 x 235 mm Objętość: 456 + 4 str. Okładka - druk: 4+0, karton 250g Arktika, 

jednostronna kreda mat. + lakier strefowy błyszczący. ... 

Termin składania ofert: 2013-05-21  

 

Numer ogłoszenia: 192054 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187104 - 2013 data 13.05.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 6295271, 72, fax. 022 6295273. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Część 1 - druk 

rocznika muzealnego: Format końcowy: 165 x 235 mm Objętość: 456 + 4 str. Okładka 

- druk: 4+0, karton 250g Arktika, jednostronna kreda mat. + lakier strefowy 

błyszczący. Wkład - druk: CMYK 4+4 papier 90g, kreda mat. Oprawa: miękka, szyta i 

klejona po długim boku. Nakład: 500 szt. (pięćset sztuk). 2) Część 2 - druk 

personalizowany: Format: 60x140 mm Zadruk: 4+4 CMYK Papier: kreda 250g mat 

Numerowanie w kolorze czarnym w jednym miejscu na jednej stronie Numery kolejne 

w stosie Perforacja Klejenie w bloczki po 250 szt. Nakład: 50.000 szt. Wykonawca 

zobowiązuję się dostarczyć wydrukowane materiały o których mowa w ust. 2 do 

siedziby Zamawiającego na własny koszt... 

 W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Część 1 - 

druk rocznika muzealnego: Format końcowy: 165 x 235 mm Objętość: 456 + 4 str. 

Okładka - druk: 4+0, karton 250g Arktika, folia mat jednostronna, tłoczenie wypukłe, 

lakier wybiórczy UV. Wkład - druk: CMYK 4+4 papier 90g, kreda mat. Oprawa: 

miękka, szyta i klejona po długim boku. Nakład: 500 szt. (pięćset sztuk) Publikacja 

jest czasopismem specjalistycznym o charakterze naukowo-badawczym. posiada 

numer ISSN oraz uwidocznioną wielkość nakładu wewnątrz wydawnictwa. 2) Część 2 

- druk personalizowany: Format: 60x140 mm Zadruk: 4+4 CMYK Papier: kreda 250g 

mat Numerowanie w kolorze czarnym w jednym miejscu na jednej stronie Numery 

kolejne w stosie Perforacja Klejenie w bloczki po 250 szt. Nakład: 50.000 szt. 

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć wydrukowane materiały o których mowa w 

ust. 2 do siedziby Zamawiającego na własny koszt... 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187104&rok=2013-05-13


 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 09:00, miejsce: MUZEUM WOJSKA 

POLSKIEGO, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Kancelaria Jawna parter w 

części biurowej.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 09:00, miejsce: MUZEUM WOJSKA 

POLSKIEGO, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Kancelaria Jawna parter w 

części biurowej.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 1. 

 W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Format końcowy: 165 x 235 mm Objętość: 456 + 4 str. Okładka - druk: 4+0, karton 

250g Arktika, jednostronna kreda mat. + lakier strefowy błyszczący. Wkład - druk: 

CMYK 4+4 papier 90g, kreda mat. Oprawa: miękka, szyta i klejona po długim boku. 

Nakład: 500 szt. (pięćset sztuk)... 

 W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 

zamówienia: Format końcowy: 165 x 235 mm Objętość: 456 + 4 str. Okładka - druk: 

4+0, karton 250g Arktika, folia mat jednostronna, tłoczenie wypukłe, lakier wybiórczy 

UV. Wkład - druk: CMYK 4+4 papier 90g, kreda mat. Oprawa: miękka, szyta i 

klejona po długim boku. Nakład: 500 szt. (pięćset sztuk). Publikacja jest czasopismem 

specjalistycznym o charakterze naukowo-badawczym. posiada numer ISSN oraz 

uwidocznioną wielkość nakładu wewnątrz wydawnictwa. 

 
 


