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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/..…/2019 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy na 

rok 2020 zgodnie z niniejszym OPZ.  

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie kalendarze stanowiące przedmiot zamówienia były nowe  

i pełnowartościowe.  

3. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

3.1. Umowa zostanie wykonana w terminie najpóźniej do 10 października 2019 roku.  

3.2. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu poszczególne rodzaje kalendarzy zgodnie 

z procedurą opisaną w pkt 4 OPZ na adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa w dni robocze od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego) 

między godziną 8:00-16:00, po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu terminu dostawy 

przez Zamawiającego.  

3.3. Wykonawca złoży poszczególne rodzaje kalendarzy w pomieszczeniach lub miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3.4. Koszt dostawy: załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunku 

i umieszczenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach lub miejscu ponosi 

Wykonawca. 

3.5. Dostarczone kalendarze muszą być zapakowane w opakowania zbiorcze kartonowe. 

Dodatkowo, kalendarze trójdzielne muszą być zapakowane w opakowania jednostkowe.  

3.6. Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie graficzne umożliwiające odczyt i zapis 

formatów kompatybilnych z pakietem Adobe CS4 lub nowszym. 

3.7. Wykonawca zapewni grafika DTP w celu właściwego dostosowania projektów do specyfiki 

druku/nadruku. 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: 

4.1. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy prześle pocztą/kurierem lub 

dostarczy osobiście wzornik materiałów, na podstawie którego Zamawiający dokona wyboru 

oprawy kalendarzy książkowych. 

4.2. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy prześle pocztą 

elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Wykonawcę projekty graficzne/logo do 

umieszczenia w/na kalendarzach zgodnie z pkt. 9 OPZ. Wykonawca dostosuje przesłane przez 

Zamawiającego projekty graficzne/logo do rozmiarów kalendarzy. 

4.3. W terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania logo przez Zamawiającego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pliki do druku dla każdego z kalendarzy. 
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Zamawiający dokona akceptacji plików do druku lub zgłosi do nich uwagi w terminie do 1 

dnia roboczego od dnia ich otrzymania. 

4.4. Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do 

przedstawionych plików do druku w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania. 

4.5. Zamawiający dokona akceptacji ostatecznych wersji plików do druku w terminie 1 dnia 

roboczego od dnia ich otrzymania.  

4.6. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznych wersji plików do druku Wykonawca 

wykona wydruki kalendarzy i dostarczy je do siedziby Zamawiającego do 10 października 

2019 r., a Zamawiający dokona ich weryfikacji. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego do wydruków, Zamawiający wyznaczy termin, nie krótszy niż 1 

dzień roboczy, na uwzględnienie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym to terminie Wykonawca 

na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku 

procedura odbioru przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzona ponownie. Skorzystanie z 

tej procedury nie wpływa i nie zmienia terminu określonego w pkt 3.1 OPZ. 

Zgłaszanie ewentualnych uwag oraz akceptacja będą następować drogą elektroniczną.  

5. Dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę kalendarze będą 

spełniały wymagania Zamawiającego, jeśli ich parametry będą zgodne ze specyfikacją określoną  

w OPZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych  

w  projektach graficznych/logo przekazanych przez Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące zasad współpracy z Zamawiającym: 

7.1. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym. 

7.2. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz osoby zastępujące, w przypadku ich nieobecności. 

7.3. Współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych. 
 

8. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku do siedziby Zamawiającego, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podanego na 

fakturze lub rachunku. 

9. Zestawienie jakościowo-techniczne kalendarzy 

 
 

Lp. Materiały 
promocyjne 

Liczba 
sztuk 

Opis przedmiotu zamówienia Zdjęcie poglądowe 

1 Kalendarz 
książkowy dzienny 
z funkcja notesu 

500 • FORMAT: 130 x 210 mm (± 5 mm) 

(docięty blok książkowy 

• LICZBA STRON: 350 stron (±10 stron) 
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• UKŁAD 1 dzień = 1 strona, sobota i 

niedziela na jednej stronie, bez dolnych 

kalendarzy 

• KALENDARIUM: PL-GB-D-RUS, imieniny 

i święta, oznaczenie niedziel 

handlowych, bez registrów, wnętrze w 

linie z podziałem na godziny 

zadrukowane na spad 

• PAPIER: 80 g/m2 (±5 g/m2) 

bezchlorowy, chamois, 

• BLOK: zaokrąglone narożniki bloku, 

ranty zadrukowane cyfrowo w 

kolorystyce CMYK wg 

zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu graficznego 

• OPRAWA: poliuretanowa, twarda – 

materiał miękki w dotyku o gładkiej 

strukturze – ostateczny wybór na 

podstawie wzornika dostarczonego 

przez Wykonawcę, materiał 

termoprzebarwialny, kaszerowany na 

tekturze bez podkładu z gąbki, okładka 

bez bigu wzdłuż grzbietu, rogi okładki 

zaokrąglone 

• WYKOŃCZENIE: blok szyty 

nićmi,  zakładka w kolorze oprawy, 

gumka zamykająca kalendarz o 

szerokości 6 mm (±20 mm) w kolorze 

oprawy, długość gumki na długopis 13 

mm (± 2 mm) w kolorze gumki 

zamykającej, tłoczenie okładki 

wielkoformatowe wg projektu 

Zamawiającego 

• KOLOR: ostateczne ustalenie koloru na 

podstawie wzornika dostarczonego 

przez Wykonawcę (odcienie 

niebieskiego i granatu) 

• Wyklejka przednia i tylna na papierze 

kredowym, full color zgodnie z 

projektem graficznym Zamawiającego 

 

 

2 Kalendarz 
trójdzielny 

500 • format: 308 x 825 mm (±15 mm)  

• główka: 308 x 205 mm (±15 mm), druk 
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4/0 CMYK, folia błysk 1/0, 
brązowa lub brązowo-biała tektura 
falista, trójwarstwowa lub tektura lita z 
pianką, oklejana jednostronnie kredą 
mat 300 g (±10 g/m2), dziurka 
nieokuwana (bez dziurawienia oklejki)  

• plecki: 308 x 620 mm (±15 mm) 
karton 300 g (±10 g), druk 4/0 CMYK 

• kalendarium: 308 x 183 mm (±15 mm)  
3 bloki po 12 kart, klejone, offset 70 g 
(±10 g), druk 4/0 CMYK, nazwa miesiąca 
oraz dni tygodnia w j. polskim i j. ang., 
imieniny nad dniami tygodnia 
pomniejszone, wyróżnione innymi 
kolorami soboty, niedziele i święta 

• okienko: przesuwane, wskazujące dzień 
tygodnia w kolorze niebieskim/czarnym 

• bigowanie: 3 części 

• uszlachetnienia: lakier UV na główce 
 

 

 

 

 


