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W Y J A Ś N I E N I E 

treści Zapytania ofertowego 
 

Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik informuję, iż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 11 ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz art. 37a – 37d 

ustawy z dnia 25 października 1991 roku O organizowanie i prowadzeniu działalności 

kulturalnej na przygotowanie koncepcji identyfikacji wizualnej 12. Festiwalu Przemiany oraz 

produkcję materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych z wykorzystaniem 

rozwiniętej koncepcji graficznej, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 

 

 
Zgodnie z pkt. 5.5. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 
wraz z odpowiedziami. 
 
 
Pytania: 
 

1. Czy poza formę elektroniczną (skany wysłane na wskazany adres mailowy) konieczne 
jest dostarczenie oryginału oferty w formie papierowej? 
 

2. Czy wymagane dokumenty: Formularz Ofertowy wraz z załącznikami czyli  
oświadczeniem Wykonawcy, konceptem kreatywnym i portfolio mogą zostać wysłane 
drogą mailową z wykorzystaniem linku we transfer? 
 

3. Czy mogę prosić o udostępnienie w formie edytowanej załączników wymagających 
uzupełnienia czyli Załącznika nr 3 – oświadczenia Wykonawcy oraz Załącznika nr 4 – 
formularza oferty? 
 

4. W przeszłości używane było logo Festiwalu Przemiany, natomiast nie było ono 
używane w festiwalu w 2020 i w 2021 roku. Proszę o potwierdzenie, czy mamy je 
wykorzystać w koncepcji na 2022. 
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Odpowiedzi: 
 
1. Nie jest konieczne dostarczanie oferty w formie papierowej. Podpisane dokumenty 
wymagane w ofercie proszę przesłać w formie podpisanego skanu drogą mailową. 
 
2. Formularz ofertowy wraz oświadczeniem wykonawcy proszę przesłać drogą mailową, a jeśli 
wielkość plików z portfolio i konceptem kreatywnym nie pozwala na wysyłkę mailową, mogą 
być przesłane za pomocą weTransferu lub innego analogicznego narzędzia. Link do pobrania 
tych plików powinien się znaleźć w treści maila wraz z formularzem ofertowym i 
oświadczeniem wykonawcy.  
 
3. Wskazane załączniki zostają dodane także w formie edytowalnej.  
 
4.Wykonawca w 2020 r. podjął decyzję o rezygnacji z używania logotypu Festiwalu Przemiany. 
Proszę o nieuwzględnianie go w przygotowywanym koncepcie kreatywnym.  
 
 
 


