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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  i  dostarczenie  następujących

kalendarzy promocyjnych Płocka na 2017 rok dla Wydział Promocji i Informacji,

Urząd Miasta Płocka:

a) kalendarze 13  planszowe – dostawa w ciągu 10 dni roboczych od zatwierdzenia

przedstawionych  próbnych  wydruków,  w  ilości  1500  sztuk,  w  tym  750  sztuk

zapakowanych w koperty,

b)  kalendarze  trójdzielne –  dostawa  w ciągu  10 dni  roboczych  od  zatwierdzenia

przedstawionych  próbnych  wydruków,  w  ilości  1500  sztuk,  w  tym  500  sztuk

zapakowanych w koperty,

c)  kalendarze plakatowe (jednoplanszowe) – dostawa w ciągu  5 dni roboczych od

zatwierdzenia przedstawionych próbnych wydruków, w ilości 600 sztuk

d) kalendarze listkowe – w ciągu 5 dni roboczych od zatwierdzenia przedstawionych

próbnych wydruków, w ilości 4 000 sztuk (dwa projekty po 2 000 sztuk)

e)  kalendarze  książkowe –  w  ciągu  35  dni  roboczych,  od  zatwierdzenia

przedstawionych próbnych wydruków, w ilości 1000 sztuk

W  celu  doprecyzowania  potrzeb  Zamawiającego  załączono  szczegółowy  opis

przedmiotu zamówienia.

2. Podane  ilości  poszczególnych  materiałów  promocyjnych  określają

maksymalny poziom wykonywanych dostaw podanego asortymentu.

3. W  celu  weryfikacji  kolorystycznej  i  jakościowej,  Wykonawca  dostarczy  do

siedziby  Zamawiającego  próbne  wydruki  kalendarzy  i  kopert  -  w  ciągu

maksymalnie 3 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego projektów

graficznych wykonanych przez Zamawiającego lub od zaakceptowania projektów

graficznych przygotowywanych przez Wykonawcę. 

W  przypadku  naniesienia  przez  Zamawiającego  poprawek  na  przedstawione

próbki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania ponownych wydruków,

które  Wykonawca  wykona  i  dostarczy  do  siedziby  Zamawiającego  w  ciągu

maksymalnie 2 dni roboczych od przekazania Wykonawcy poprawek.



4. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  projekty  graficzne  oraz  elementy

identyfikacji wizualnej potrzebne do druku.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zakopertowania (włożenia do kopert), na

własny  koszt,  wskazanej  w  zamówieniu  liczby  kalendarzy  13-planszowych  i

trójdzielnych.

6. Wykonawca zobowiązany będzie  do  współpracy z  Zamawiającym podczas

całego  procesu  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  szczególnie  w  przypadku

ujawnienia się w trakcie przygotowania do druku i samego druku wad i błędów

technicznych w składzie projektów graficznych kalendarzy. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wykonane materiały promocyjne

do siedziby Zamawiającego – Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Płocka

w Płocku, przy Pl. Stary Rynek 1, własnym transportem wraz z rozładunkiem i

wstawieniem  do  pomieszczeń  wskazanych  przez  Zamawiającego,  na  własny

koszt,  bez  obciążania  z  tego  tytułu  Zamawiającego  dodatkowymi  kosztami.

Dostarczone  materiały  promocyjne  muszą  być  wysokiej  jakości,

pełnowartościowe, pierwszego gatunku.

 


