
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 173035-2011 z dnia 2011-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra 

1. Przedmiotem zamówienia jest: druk oraz dostawa książki pt. Konserwacja drewna 

zabytkowego. Między teorią a praktyką oraz powiązane z nim: skład, łamanie tekstów, 

redakcja techniczna, naświetlanie, oprawa, który określony jest we... 

Termin składania ofert: 2011-06-29  

 

Numer ogłoszenia: 176191 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 173035 - 2011 data 22.06.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. 

wielkopolskie, tel. 061 4275010, fax. 061 4275020. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk oraz dostawa książki pt. 

Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką oraz powiązane z nim: 

skład, łamanie tekstów, redakcja techniczna, naświetlanie, oprawa, który określony 

jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w sposób następujący: 79.80.00.00-2 - 

usługi drukowania i powiązane 79.97.10.00-1 - usługi introligatorskie oraz 

wykańczalne 2. Nakład: 500 egzemplarzy. 3. Parametry techniczne książki: a) blok: 

A4; 4+4; dwie kolumny, papier offset o gramaturze 80 gram; b) okładka: A4, oprawa 

miękka klejona 4+0 foliowana z połyskiem; c) 190 stron (tekst +ilustracje) d) liczba 

ilustracji czarnobiałych w tekście: 15 szt., liczba ilustracji kolorowych w tekście 194 

szt. 4. Książka będzie miała nadany nr ISSN oraz nr ISBN. 5. Zamawiający dostarczy 

Wykonawcy w wersjach autorskich tekst książki oraz materiał ilustracyjny wraz z 

gotowym projektem okładki na elektronicznym nośniku informacji, niezwłocznie po 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 6. Projekt książki przed drukiem należy 

przedstawić Zamawiającemu do dokonania przez niego korekty autorskiej. 7. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę również na elektronicznym nośniku 

informacji w formacie pdf. Wykonawca na przedmiotowym elektronicznym nośniku 

informacji dokona zapisu w osobnych plikach książki jako całości przedmiotu 

zamówienia oraz poszczególnych artykułów książki.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk oraz dostawa 

książki pt. Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką oraz 

powiązane z nim: skład, łamanie tekstów, redakcja techniczna, naświetlanie, oprawa, 

który określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w sposób następujący: 

79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane 79.97.10.00-1 - usługi introligatorskie 

oraz wykańczalne 2. Nakład: 500 egzemplarzy. 3. Parametry techniczne książki: a) 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=173035&rok=2011-06-22


blok: A4; 4+4; dwie kolumny, papier offset o gramaturze 80 gram; b) okładka: A4, 

oprawa miękka klejona 4+0 foliowana z połyskiem; karton 250 gram; c) 190 stron 

(tekst +ilustracje) d) liczba ilustracji czarnobiałych w tekście: 15 szt., liczba ilustracji 

kolorowych w tekście 194 szt. 4. Książka będzie miała nadany nr ISSN oraz nr ISBN. 

5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersjach autorskich tekst książki oraz 

materiał ilustracyjny wraz z gotowym projektem okładki na elektronicznym nośniku 

informacji, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 6. Projekt książki 

przed drukiem należy przedstawić Zamawiającemu do dokonania przez niego korekty 

autorskiej. 7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę również na 

elektronicznym nośniku informacji w formacie pdf. Wykonawca na przedmiotowym 

elektronicznym nośniku informacji dokona zapisu w osobnych plikach książki jako 

całości przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych artykułów książki.. 

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

 W ogłoszeniu jest: Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, pokój 107 - 

sekretariat Muzeum, do dnia 29.06.2011r., godz. 10:00. 

 W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, pokój 

107 - sekretariat Muzeum, do dnia 1.07.2011r., godz. 10:00. 

 


