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Zakopane, dnia 30.03.2017 r. 

 

 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

 

 

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: 

 
Dostawa materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach 
projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego 
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-
2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wymagane parametry dla pozycji 14-18 

Załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert w następujący sposób: 

 

 Nazwa Wymagane parametry- przed zmianą Wymagane parametry- po zmianie 

14 Obwoluta bawełniana 
do zabezpieczania 
fotografii i klisz- - 
rozmiar 1 

Wymiary: 9 x 13 mm 
                    
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

Wymiary: 9 x 13 cm 
                    
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

15 Obwoluta bawełniana 
do zabezpieczania 
fotografii i klisz- 
rozmiar 2 

Wymiary: 10 x 15 mm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

Wymiary: 10 x 15 cm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

16 Obwoluta bawełniana 
do zabezpieczania 
fotografii i klisz- 
rozmiar 3 

Wymiary: 13 x 18 mm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

Wymiary: 13 x 18 cm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

17 Obwoluta bawełniana 
do zabezpieczania 
fotografii i klisz- 
rozmiar 4 

Wymiary: 18 x 24 mm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

Wymiary: 18 x 24 cm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

18 Obwoluta bawełniana 
do zabezpieczania 
fotografii i klisz- 
rozmiar 5 

Wymiary: 24 x 30 mm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

Wymiary: 24 x 30 cm 
Gramatura: min. 90 g/m² 

Wykonana z bawełny, ph neutralne 

  

W ofercie prosimy o uwzględnienie dla pozycji 14-18 wymagania określone zgodnie z 

niniejszym pismem.  W pozostałym zakresie zaproszenie do składania ofert pozostaje bez 

zmian. 

 

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 


