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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 502260-N-2019  

Data: 11/01/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Krajowy numer identyfikacyjny 

12113520300000, ul. Lipowa  4, 30-702   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 

263 40 26, e-mail majka@mocak.pl, faks 12 257 10 34.  

Adres strony internetowej (url): www.mocak.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I  

Punkt: ZAŁĄCZNIK I  

W ogłoszeniu jest: Część nr: 3 Nazwa: druk folderów 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Druk foldera do 

wystaw Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK o następujących wymaganiach: 

format: 99x210 mm (pion) offset kolor: 4+4 papier: Sora Matt Arte 115 g (lub równoważnej 

jakości) okładka: Kreda mat. 240 g/m2 (lub równoważnej jakości), kolor: 4+4 lakier offset 

bezbarwny obustronnie na okładce, BEZ SKRZYDEŁKA szyte drutem srebrnym 

Przygotowanie do druku na płytach CTP Przewidywana ilość sztuk: 2000-4000 sztuk 

Zamawiający dostarczy wykonawcy plik w formacie post-script. Minimalne zamówienie 

cząstkowe – 1000 sztuk 2) Druk foldera do wystaw Muzeum Sztuki Współczesnej w 

Krakowie MOCAK o następujących wymaganiach: format: 99x210 mm (pion) offset 

objętość: 16 stron kolor: 4+4 papier: Sora Matt Arte 115 g (lub równoważnej jakości) 

okładka: Kreda mat. 240 g/m2 (lub równoważnej jakości), kolor: 4+4 lakier offset bezbarwny 

obustronnie na okładce, BEZ SKRZYDEŁKA szyte drutem srebrnym Przygotowanie do 

druku na płytach CTP Przewidywana ilość sztuk: 6000-10000 sztuk Zamawiający dostarczy 

wykonawcy plik w formacie post-script. Minimalne zamówienie cząstkowe – 1000 sztuk 3) 

Druk foldera do imprez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, o 

następujących wymaganiach: format: format: A4 (poziom) offset Papier: kreda mat 170 g. 

Kolor: 4+4 2 x biga lakier offset bezbarwny obustronnie Przygotowanie do druku na płytach 

CTP Przewidywana ilość sztuk: 2000-20000 sztuk Zamawiający dostarczy wykonawcy plik w 

formacie post-script. Minimalne zamówienie cząstkowe – 1000 sztuk  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 Nazwa: druk folderów 1) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 3 

zamówienia obejmuje druk folderów Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK: 1) Druk 

foldera do wystaw Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK o następujących 

wymaganiach: format: 99x210 mm (pion) offset objętość: 12 stron kolor: 4+4 papier: Sora 



Matt Arte 115 g (lub równoważnej jakości) okładka: Kreda mat. 240 g/m2 (lub równoważnej 

jakości), kolor: 4+4 lakier offset bezbarwny obustronnie na okładce, BEZ SKRZYDEŁKA 

szyte drutem srebrnym Przygotowanie do druku na płytach CTP Przewidywana ilość sztuk: 

2000-4000 sztuk Zamawiający dostarczy wykonawcy plik w formacie post-script. Minimalne 

zamówienie cząstkowe – 1000 sztuk 2) Druk foldera do wystaw Muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie MOCAK o następujących wymaganiach: format: 99x210 mm 

(pion) offset objętość: 16 stron kolor: 4+4 papier: Sora Matt Arte 115 g (lub równoważnej 

jakości) okładka: Kreda mat. 240 g/m2 (lub równoważnej jakości), kolor: 4+4 lakier offset 

bezbarwny obustronnie na okładce, BEZ SKRZYDEŁKA szyte drutem srebrnym 

Przygotowanie do druku na płytach CTP Przewidywana ilość sztuk: 6000-10000 sztuk 

Zamawiający dostarczy wykonawcy plik w formacie post-script. Minimalne zamówienie 

cząstkowe – 1000 sztuk 3) Druk foldera do imprez Muzeum Sztuki Współczesnej w 

Krakowie MOCAK, o następujących wymaganiach: format: format: A4 (poziom) offset 

Papier: kreda mat 170 g. objętość: 20 stron Kolor: 4+4 2 x biga lakier offset bezbarwny 

obustronnie Przygotowanie do druku na płytach CTP Przewidywana ilość sztuk: 2000-20000 

sztuk Zamawiający dostarczy wykonawcy plik w formacie post-script. Minimalne 

zamówienie cząstkowe – 1000 sztuk  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I  

Punkt: ZAŁĄCZNIK I  

W ogłoszeniu jest: Część nr: 8 Nazwa: druk biletów wstępu 1) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:druk 

biletów wstępu do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, o następujących 

wymaganiach: Szesnaście wzorów biletów (każdy bilet w innych kolorach Pantone): - bilet 

normalny (Pantone 1/czarny) – 83 000 sztuk - karty wstępu (Pantone 2 /czarny) – 124 000 

sztuk - bilet ulgowy (magenta / czarny) – 72 000 sztuk - bilet grupowy ulgowy (Pantone 3 

/czarny) – 17 200 sztuk - bilet łączony (Pantone 5 /czarny) – 15 000 sztuk format: 95x55 mm 

każdy (poziom) kolor: 2+2 na każdym rodzaju biletu inny zestaw kolorów: druk offsetowy 

papier: offset 130 g (lub równoważnej jakości) numeracja ciągła na górze biletu (numer 

początkowy zostanie podany w zleceniu), klejone w bloczkach od lewej strony (krawędź z 

ceną na zewnątrz) Przygotowanie do druku na płytach CTP Zamawiający dostarczy 

wykonawcy plik w formacie post-script.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 8 Nazwa: druk biletów wstępu 1) Krótki opis 

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:druk 

biletów wstępu do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, o następujących 

wymaganiach: Pięć wzorów biletów (każdy bilet w innych kolorach Pantone): - bilet 

normalny (Pantone 1/czarny) – 83 000 sztuk - karty wstępu (Pantone 2 /czarny) – 124 000 

sztuk - bilet ulgowy (magenta / czarny) – 72 000 sztuk - bilet grupowy ulgowy (Pantone 3 

/czarny) – 17 200 sztuk - bilet łączony (Pantone 5 /czarny) – 15 000 sztuk format: 95x55 mm 

każdy (poziom) kolor: 2+2 na każdym rodzaju biletu inny zestaw kolorów: druk offsetowy 

papier: offset 130 g (lub równoważnej jakości) numeracja ciągła na górze biletu (numer 

początkowy zostanie podany w zleceniu), klejone w bloczkach od lewej strony (krawędź z 

ceną na zewnątrz) Przygotowanie do druku na płytach CTP Zamawiający dostarczy 

wykonawcy plik w formacie post-script. 
 


