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Numer ogłoszenia: 166356 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164276 - 2012 data 21.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, fax. 089 5240505.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest usługa druku i dostawa czasopism naukowych: Komunikaty Rybackie i Archives of Polish
Fisheries wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Dane techniczne druku:
Dwumiesięcznik Komunikaty Rybackie - 4 numery w roku 2012 dotyczy druku KR nr 3 (czerwiec 2012), KR nr 4
(sierpień 2012), KR nr 5 (październik 2012), KR nr 6 (grudzień 2012). - nakład 600 egzemplarzy, - format A4
(210x297 mm), - objętość ok. 40-44 strony bez okładki, - papier środek - kreda mat 100 g_m2, kolor CMYK 4+4 +
wkładka formatu A4 (kolor Ŝółty), kreda mat 100 g_m2, kolor YK 2+2, zginana w połowie po dłuŜszym boku wpinana między okładką a blokiem środka, - oprawa szyta zeszytowo dwoma zszywkami, - okładka - kreda
błyszcz. 200 g_m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca Archives of Polish Fisheries Vol. 20 - kwartalnik - 3 numery
w roku 2012 dotyczy druku AFP Vol. 20 Fasc. 2 (czerwiec 2012), Fasc. 3 (wrzesień 2012), Fasc. 4 (grudzień
2012). - nakład 230 egzemplarzy, - format ksiąŜki 200x210 mm, - objętość ok. 80 stron, - papier środek - kreda
mat 115 g_m2, kolor czarny (1+1) - moŜliwość do 3 stron w kolorze CMYK, - oprawa ksiąŜkowa, klejona, okładka - kreda błyszcz. 250 g_m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca. Szczegółowe określenie przedmiotu
zamówienia dla zawarte jest w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr
1 do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest usługa druku i dostawa czasopism naukowych: Komunikaty Rybackie i Archives of
Polish Fisheries wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Dane techniczne druku:
Dwumiesięcznik Komunikaty Rybackie - 4 numery w roku 2012 dotyczy druku KR nr 3 (czerwiec 2012), KR nr 4
(sierpień 2012), KR nr 5 (październik 2012), KR nr 6 (grudzień 2012). - nakład jednorazowy 600 egzemplarzy,
razem w roku 2012: 2400 egz. - format A4 (210x297 mm), - objętość ok. 40-44 strony bez okładki, - papier środek
- kreda mat 100 g_m2, kolor CMYK 4+4 + wkładka formatu A4 (kolor Ŝółty), kreda mat 100 g_m2, kolor YK 2+2,
zginana w połowie po dłuŜszym boku - wpinana między okładką a blokiem środka, - oprawa szyta zeszytowo
dwoma zszywkami, - okładka - kreda błyszcz. 200 g_m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca Archives of Polish
Fisheries Vol. 20 - kwartalnik - 3 numery w roku 2012 dotyczy druku AFP Vol. 20 Fasc. 2 (czerwiec 2012), Fasc.
3 (wrzesień 2012), Fasc. 4 (grudzień 2012). - nakład jednorazowy 230 egz., razem w roku 2012: 690 egz. format ksiąŜki 200x210 mm, - objętość ok. 80 stron, - papier środek - kreda mat 115 g_m2, kolor czarny (1+1) moŜliwość do 3 stron w kolorze CMYK, - oprawa ksiąŜkowa, klejona, - okładka - kreda błyszcz. 250 g_m2, kolor
CMYK 4+4, folia błyszcząca. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia dla zawarte jest w dokumencie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ..
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