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Odpowiedzi na pytania do Zapytania ofertowego nr 36/HM/2020 
 
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 36/HM/2020 na zakup artykułów reklamowych 
dla Fabryki Broni „Łucznik” – Radom  sp. z o.o., przesyłamy pytania skierowane przez 
Oferentów, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  09.11.2020 r. 
 
Poniżej nasze odpowiedzi na pytania : 
 

1. Czy zamawiający dopuszcza znakowanie kubka techniką sublimacji? 
Nadruk można wtedy wykonać w pełnym kolorze. Jest to forma znakowania 
dostępna dla kubków ceramicznych.  

 
Odpowiedź: 
 
Tak, dopuszczamy znakowanie kubka techniką sublimacji. 

 
2. Czy zamawiający dopuszcza kubek wykonany z ceramiki? Charakteryzuje się dużą 

wytrzymałością i żywotnością, dlatego naczynia ceramiczne można bez obaw myć  
w zmywarce. Kubki porcelanowe są bardziej podatne na uszkodzenia.  

 
Odpowiedź: 
 
Tak, dopuszczamy wykonanie kubka z ceramiki. 
 

3. Czy zamawiający dopuszcza znakowanie długopisu grawerem laserowym? 
Dla metalowych przedmiotów jest to dedykowany sposób logowania. 
Grawer w przeciwieństwie do tampondruku odporny jest na ścieranie w trakcie 
użytkowania. 
 
Odpowiedź: 
 
Tak, dopuszczamy znakowanie grawerem laserowym na wszystkich metalowych 
artykułach reklamowych. 

 
4. (SMYCZ) Minimum produkcyjne dla tasiemek sublimowanych to 100 szt. 

Czy zamawiający będzie zamawiał produkt w podanym powyżej minimum czy 
uwzględnić mamy produkcję smyczy dla 50 szt. (przy czym i tak produkujemy 100 
szt. tasiemek)? 
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Odpowiedź: 
 
Proszę uwzględnić produkcję  na poziomie minimum 100 sztuk przy jednorazowym 
zamówieniu. 

 

5. Czy zamawiający dopuszcza jako próbkę naklejkę o mniejszych wymiarach  
z założeniem, że produkt ostateczny będzie w wymaganej wielkości? Próbka taka 
winna wystarczyć zamawiającemu do oceny jakościowej. 

 
Odpowiedź: 
 
Tak, dopuszczamy próbki produktów w mniejszym rozmiarze, ale wystarczająco 
dużym, aby ocenić ich jakość. 
 

6. Co zamawiający rozumie poprzez zapis „w miarę możliwości odblask ma być 
perforowany tak aby uwidocznić symbol FB”? Czy mają to być dziurki wokół 
znakowania? Perforacja nie znajduje zastosowania w przypadku produkcji 
odblasków.  

 
Odpowiedź: 
 
Dopuszczamy wersję z dziurkami wokół znakowania. 
 

7. Czy jeśli dołączymy próbki które będą produktem pełnowartościowym (z realizacji 
dla innego klienta), a nie kawałkiem materiału to czy nadal powinniśmy przesłać do 
Państwa projekt graficzny? Czy koniecznym jest na etapie składania ofert 
dokonywać takich kroków? Wizualizacje standardowo wykonuje się po podpisaniu 
umowy na etapie realizacji. Jeśli zamawiający wymaga przygotowania projektów 
graficznych niezbędnym jest przesłanie wytycznych i plików abyśmy byli w stanie  
je wykonać. 

 
Odpowiedź: 
 
Na etapie składania ofert dopuszczamy dołączenie próbek dotychczasowych realizacji 
bez konieczności tworzenia docelowego projektu graficznego. 
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