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Do oferentów 

 

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

odpowiada na pytania do zapytania ofertowego na Wykonanie, zaprojektowanie  

i  dostawę dwóch tablic pamiątkowych dla PWSZ w Sanoku 
 
 

Pytania: 

 

Dzień dobry, w nawiązaniu do zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 2 

tablic o wymiarach 90cmx70cm, bardzo proszę o informację, czy mają Państwo jakieś wymagania co 

do materiału, z którego tablice miałyby być wykonane oraz czy tablice będą przez Państwa 

montowane wewnątrz, czy na zewnątrz budynku. 

 

 

Chcemy wziąć udział w zapytaniu na wykonanie, zaprojektowanie i dostawę 2 tablic pamiątkowych. 

Proszę o podanie rozmiaru tablic. Z jakiego materiału maja być wykonanie. 

 

Proszę o informację z jakiego materiału miałyby być wykonane tablice oraz czy mają być odporne na 

warunki atmosferyczne i inne. 

 

Odpowiedzi: 

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce 

Przetargi, przekierowanie na BIP, zakładka Zamówienia publiczne, Zamówienia poniżej 30000 euro, 

Zapytania ofertowego na wykonanie tablicy pamiątkowej, Załącznik nr 1: 

 

 http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/index.php?idg=6&id=117&x=4&y=101  

 

  

Tablica ma być umieszczona na zewnątrz budynków i być odporna na czynniki atmosferyczne. Aby 

nie było wątpliwości jeszcze raz opis z załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia: 

 

  
Załącznik Nr 1  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

                

1. Tablica pamiątkowa  – 2 sztuki 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/index.php?idg=6&id=117&x=4&y=101


 

Tablica pamiątkowa na dystansach, wykonana z przeźroczystej  pleksi lub szkła 

hartowanego - grubość min 8 mm  

Tablica rozmiar nie mniej niż  90x70 cm  

Tło matowe (folią imitującą piaskowanie – jak na zdjęciu ) 

Nadruk odporny na promieniowanie UV w wersji pełnokolorowej; 

Montaż na dystansach ze stali kwasoodpornej  

Termin wykonania i dostawy do 5 dni od dnia przesłania przez zamawiającego 

zamówienia.   
   
Przykładowy projekt tablicy ( po wyborze oferty i złożeniu zamówienia oferent na podstawie danych od 

zamawiającego opracuje  projekt)  

 

 
 

Przykładowe zdjęcie tablicy jaką posiada uczelnia 

 

 
 



Przykładowe zdjęcie dystansów  ze stali kwasoodpornej jakie należy dostarczyć: 

 

 

   
 

 

 

Oferenci zobligowani są do złożenia oferty zgodnej z powyższą 

odpowiedzią. Nie złożenie oferty zgodnej z w/w odpowiedzią może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

        

Z poważaniem  

 
Kanclerz PWSZ im. Jana Grodka  

inż. Lesław Siedlecki  


