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Warszawa, 23 grudnia 2016 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „przygotowanie, zaprojektowanie
i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych
dotyczących zmów przetargowych dla pracowników administracji publicznej” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
1. Czy możemy prosić o przesłanie księgi znaków UOKiK oraz innych istotnych
wytycznych dotyczących wizualnej strony szkolenia w ramach stosowania kolorów,
logotypów etc związanych z UOKiK oraz realizowanym projektem?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie internetowej
https://uokik.gov.pl/ogloszenia_o_przetargach.php#faq2944 księgę znaku Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż na stronie internetowej
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowaniaprojektow dostępne są informacje na temat m.in. stosowania logotypów UE, które mogą się
okazać przydatne w trakcie prac graficznych nad wizualną stroną szkolenia.
Decyzję o doborze kolorystyki i innych elementów graficznych Zamawiający pozostawia
Wykonawcy.
2. Czy można prosić o przesłanie plików z załącznika nr 10 w postaci plików PDF?
Niestety w obecnej formie nie jesteśmy w stanie ich otworzyć.
Odpowiedź: Zamawiający załączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
logotypy w formacie .eps, gdyż pliki te są bardziej uniwersalne – można je otworzyć
w każdym popularnym programie graficznym, a ich obróbka nie powoduje strat na jakości.
Jednakże, zgodnie z prośbą, Zamawiający zamieszcza materiały w plikach .pdf i dodatkowo
także .psd, gdyż .pdf nie gwarantuje uzyskania najlepszej jakości ani nie umożliwia
rozdzielenia logotypu od tła, co może okazać się pomocne podczas projektowania.
3. Jaki jest szacowany budżet na realizację tego projektu?
Odpowiedź: Zamawiający przewidział na realizację umowy kwotę 330 280,80 złotych brutto,
przy czym kwota 258 280,80 złotych brutto jest przeznaczona na stworzenie, wdrożenie
platformy i szkoleń e-learningowych oraz obsługę techniczną i hosting do końca 2017 roku.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert. Oferty należy składać do dnia 5 stycznia 2017 r. do godz. 11:00. Termin
otwarcia ofert 5 stycznia 2017 r. godz. 11:30.
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