
Ogłoszenie nr 540158058-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.  

Kraków: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 574644-N-2019  

Data: 24/07/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 

35707768700000, ul. ul. Zwierzyniecka  1, 31-103  Kraków, woj. małopolskie, państwo 

Polska, tel. +48 12 4229477, e-mail administracja@filharmonia.krakow.pl, faks +48 12 

4224312.  

Adres strony internetowej (url): www.filharmonia.krakow.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-01, godzina: 11:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-02, godzina: 11:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Punkt: Część nr 1  

W ogłoszeniu jest: 1.1. Druk plakatów na koncerty symfoniczne, oratoryjne, chóralne, 

specjalne, letnie oraz plakatów abonamentowych wg projektu dostarczonego przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf lub tif. Pełny kolor 

(4+0, CMYK), papier kredowy o gramaturze minimum 170 g/m². Łączna ilość: 8850 szt. tj. 

56 plakatów x 150 szt. jednorazowo oraz 3 plakaty abonamentowe x 150 szt. jednorazowo. 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie sezonu koncertowego 2019/2020 od 

dnia podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego 

harmonogramem. Zamawiający prześle zamówienie najpóźniej do godz. 14.00 dnia 

poprzedzającego druk. Wykonawca prześle do Zamawiającego elektroniczny ozalid do godz. 

16:00 dnia poprzedzającego druk. Wykonawca zobowiąże się do dostarczania plakatów w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego (siedziba Zamawiającego lub/i inny wskazany adres) 

najpóźniej w ciągu 24 godzin od akceptacji elektronicznego ozalidu.  

W ogłoszeniu powinno być: 1.1.„Druk plakatów na koncerty symfoniczne, oratoryjne, 

chóralne, specjalne, letnie oraz plakatów abonamentowych wg projektu dostarczonego przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie pdf lub tif. Pełny kolor 

(4+0, CMYK), papier kredowy o gramaturze minimum 170 g/m², format B1. Łączna ilość: 

8850 szt. tj. 56 plakatów x 150 szt. jednorazowo oraz 3 plakaty abonamentowe x 150 szt. 

jednorazowo. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie sezonu koncertowego 

2019/2020 od dnia podpisania umowy do 31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym przez 

Zamawiającego harmonogramem. Zamawiający prześle zamówienie najpóźniej do godz. 

14.00 dnia poprzedzającego druk. Wykonawca prześle do Zamawiającego elektroniczny 

ozalid do godz. 16:00 dnia poprzedzającego druk. Wykonawca zobowiąże się do dostarczania 

plakatów w miejsce wskazane przez Zamawiającego siedziba Zamawiającego lub/i inny 

wskazany adres) najpóźniej w ciągu 24 godzin od akceptacji elektronicznego ozalidu.  

 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Punkt: Część 3  

W ogłoszeniu jest: 3.1. Miesięczne foldery informacyjne format po rozłożeniu 210 x 395 

mm, falcowane w 3 miejscach na 4 skrzydełka (harmonijka). Papier kredowy o gramaturze 

minimum 150 g/m², druk w pełnym kolorze (4+4), offset. Druk na podstawie projektu 

udostępnionego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w formacie 

pdf. nakład 500/1000/2000 szt. Materiały zostaną udostępnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego najpóźniej na 4 dni przed terminem wykonania. Łączna ilość 28 000 szt. (12 

wzorów). Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 

31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Wykonawca zobowiąże się do 

dostarczenia folderów do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia 

przesłania przez zamawiającego materiałów.  

W ogłoszeniu powinno być: 3.1.„Miesięczne foldery informacyjne format po rozłożeniu 210 

x 395 mm, falcowane w 3 miejscach na 4 skrzydełka (harmonijka). Papier kredowy o 

gramaturze minimum 150 g/m², druk w pełnym kolorze (4+4), offset. Druk na podstawie 

projektu udostępnionego przez Zamawiającego w formie elektronicznej – plik do druku w 

formacie pdf. nakład 2000/3000/4000 szt. Materiały zostaną udostępnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego najpóźniej na 4 dni przed terminem wykonania. Łączna ilość 28 000 szt. (12 

wzorów). Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 

31.07.2020 r. zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Wykonawca zobowiąże się do 

dostarczenia folderów do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia 

przesłania przez zamawiającego materiałów. Harmonogram druku przedmiotowych folderów: 

Październik 2019 r. – 3000 szt. Listopad 3000 szt. Grudzień 3000 szt. Styczeń 2020 r. – 2000 

szt. Luty 3000 szt. Marzec 4 000 szt. (2 wzory po 2000 szt.) Kwiecień 2000 szt. Maj 2000 szt. 

Czerwiec 2000 szt. Lipiec 2000 szt. Sierpień 2000 szt.”  
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