
 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl 

www.csioz.gov.pl |Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

1 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz dostarczenie do Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia naklejek informacyjnych, dalej: Materiały promocyjne.  

2. Zamówienie finansowane będzie ze środków funduszy europejskich w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

3. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

3.1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego 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) 

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

dostawy z Zamawiającym. Pracownicy Wykonawcy złożą dostarczony przedmiot 

zamówienia w pomieszczeniach lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnych terminie do 7 dni 

roboczych od dnia ostatecznej akceptacji wydruku próbnego przez Zamawiającego , nie 

później niż w terminie do 20 stycznia 2019 roku. 

3.3. Egzemplarze naklejek powinny zostać zapakowane zbiorczo po maksymalnie 300 sztuk 

(ścisła paczka, zabezpieczona przed pognieceniem, na górze naklejona etykietka 

zawierająca: tytuł publikacji, liczbę sztuk w paczce). 

3.4. Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego, rozładunku i umieszczenia we wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeniach lub miejscu ponosi Wykonawca. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem graficznym, które umożliwia 

odczyt i zapis formatów kompatybilnych z pakietem Adobe CS4 lub nowszym. 

3.6. Wykonawca odpowiada za przygotowanie do druku projektu graficznego naklejki 

informacyjnej przekazanego przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:  

4.1. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania projektu graficznego naklejki 

informacyjnej przekaże Zamawiającemu do akceptacji przygotowany plik produkcyjny z 

uwzględnieniem przekazanego przez Zamawiającego projektu graficznego naklejki 

informacyjnej oraz specyfikacją wskazaną w pkt 6. 

4.2. Zamawiający dokona akceptacji pliku produkcyjnego albo zgłosi do niego uwagi  

w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Akceptacja pliku produkcyjnego 

będzie stanowiła podstawę dla Wykonawcy do wykonania wydruku próbnego Materiałów 
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promocyjnych. 

4.3. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia akceptacji pliku produkcyjnego przedstawi 

Zamawiającemu próbny wydruk Materiałów promocyjnych w celu sprawdzenia 

poprawności kolorów. 

4.4. Zamawiający dokona akceptacji wydruku próbnego lub zgłosi do niego uwagi w terminie do 

2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

4.5. Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do 

przedstawionego wydruku próbnego w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

4.6. Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji poprawionego wydruku próbnego w terminie 

do 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 

4.7. Przekazanie projektu graficznego, akceptacja oraz zgłaszanie ewentualnych uwag będą 

realizowane za pośrednictwem poczty e-mail.  

4.8. Odbiór Materiałów promocyjnych nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony 

Protokołu odbioru.   

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące druku: 

5.1. Wymagania jakościowe druku: 

 równomierne nasycenie kolorami; 

 stosowanie materiałów i technik drukarskich gwarantujących wysoką jakość druku  

w celu uniknięcia sklejania się arkuszy, odbijania się druku;  

 prawidłowe wpasowanie w pasery i utrzymanie wpasowania do całości druku tak, 

aby nie miało miejsca przesunięcie płaszczyzn koloru. 

5.2. Dostarczone w ramach realizacji Umowy przez Wykonawcę Materiały promocyjne będą 

spełniały wymagania Zamawiającego, jeśli ich jakość będzie zgodna ze specyfikacją 

określoną w pkt 6. 

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

w Specyfikacji. 

6. Specyfikacja dotycząca Materiałów Promocyjnych. 

 

Lp. Cecha Wymagane parametry 

Naklejka lewoczytelna - jednostronna na szyby naklejana od wewnątrz 

z możliwością wielokrotnego naklejania 

1.  Format niestandardowy – wysokość 25,6 cm, szerokość 26,8 cm  

2.  Papier folia samoprzylepna, biała  

3.  Liczba 15 000 naklejek w oryginalnym rozmiarze zapakowanych po max 300 

sztuk w kartonie, zabezpieczone przez pogięciem i zniszczeniem  

4.  Treść nadruku zgodnie z projektem graficznym  

5.  Kolor CMYK, 4+0  

 


