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Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1 

„Proszę podać ilość kolorów w nadruku na koszulkach.
Każdy kolor na koszulkach drukowany
 

Odpowiedź: 

Nie ma takiej technicznej możliwości, by  podać ilość kolorów.

Pytanie nr 2 

„Proszę o informację o szczegółach nadruku na koszulkach.
Z tego, co wcześniej ustaliłem koszulki mają być białe, na jednej stronie zdjęcie w pełnym kolorze a na drugiej 
stronie kolorowe logotypy. 
Czy mogę prosić o podanie, jakie dokładnie będą logotypy?
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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

BYCZYŃSKIE PARADNICE JADĄ W TOURNEE W LGD-owskie OKOLICE”
w części: Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek.
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