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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…./2018 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego zadrukowanych 

materiałów promocyjnych. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przygotuje projekty graficzne nadruków logo 

Zamawiającego na materiałach promocyjnych. Logo Zamawiającego stanowi załącznik 1.1 do 

niniejszego OPZ.  

3. Materiały promocyjne będą w całości finansowane ze środków Zamawiającego zgodnie  
z Planem Finansowania Wydatków bieżących na rok 2018.  

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone materiały 

promocyjne, licząc od dnia ich odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem 

Protokołu odbioru. 

5. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

5.1 Umowa zostanie wykonana w terminie do ….. dni roboczych od dnia jej zawarcia, z tym 

zastrzeżeniem, że terminy na dokonanie czynności akceptacyjnych i odbiorczych muszą 

zostać uwzględnione przez Wykonawcę w terminie wykonania Umowy.  

5.2 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 oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego) między godziną 8:00-16:00, po 

wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu terminu dostawy przez Zamawiającego. 

Wykonawca złoży dostarczony przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5.3 Wszystkie materiały promocyjne na poszczególnych etapach prac wykonawczych 

Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt. 

5.4 Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie graficzne umożliwiające odczyt i zapis 

formatów kompatybilnych z pakietem Adobe CS4 lub nowszym. 

5.5 Wykonawca zapewni grafika w celu przygotowania projektów graficznych nadruków logo 

Zamawiającego na materiałach promocyjnych. 

6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: 

ETAP I: 

6.1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty graficzne nadruków logo Zamawiającego 

na materiałach promocyjnych w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

6.2 Zamawiający dokona akceptacji projektów graficznych lub zgłosi do nich uwagi w terminie 1 

dnia roboczego. Uwagi Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić  

w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania. 
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6.3 Po akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu próbne materiały promocyjne z nadrukami logo Zamawiającego, zgodnymi 

z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami graficznymi, po jednym z każdego 

rodzaju, w ciągu 4 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektów graficznych przez 

Zamawiającego. Próbne nadruki logo Zamawiającego zostaną wykonane na docelowych 

materiałach promocyjnych.   

6.4 Zamawiający dokona akceptacji próbnych materiałów promocyjnych lub zgłosi do nich uwagi 

w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania. 

6.5 Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek w terminie do 2 

dni roboczych od dnia otrzymania. 

6.6 Zamawiający dokona akceptacji poprawionych próbnych materiałów promocyjnych  

w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania, pod warunkiem uwzględnienia przez 

Wykonawcę wszystkich uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego. 

6.7 Ostateczna wersja próbnych materiałów promocyjnych ma być gotowa nie później niż  

w terminie 13 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

6.8 Akceptacja przez Zamawiającego próbnych materiałów promocyjnych będzie stanowiła 

podstawę do wykonania przez Wykonawcę zadrukowanych materiałów promocyjnych. 

Wykonanie zadrukowanych materiałów promocyjnych z pominięciem uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego próbnych materiałów promocyjnych następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zgłoszenie ewentualnych uwag do projektów graficznych nadruku logo Zamawiającego na 

materiałach promocyjnych, próbnych materiałach promocyjnych oraz akceptacja projektów 

graficznych nadruku logo Zamawiającego na materiałach promocyjnych, próbnych materiałach 

promocyjnych będą realizowane drogą elektroniczną.  

ETAP II: 

6.9 Dostarczenie przez Wykonawcę gotowych, zadrukowanych materiałów promocyjnych 

nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do ….. dni roboczych 

od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego próbnych materiałów promocyjnych. 

6.10 Odbiór zadrukowanych materiałów promocyjnych nastąpi na podstawie podpisanego przez 

Strony Protokołu odbioru. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów promocyjnych: 

7.1 Zadrukowane materiały promocyjne muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym 

gatunku. 

7.2 Zadrukowane materiały promocyjne określone w pkt. 10 OPZ pozycja 1 (zaślepka do 

kamerki),  2 (portfel skórzany), 4 (notes), 5 (parasol), 6 (pendrive), 7 (pióro wieczne) muszą 

być zapakowane w opakowania jednostkowe oraz dodatkowo w opakowania zbiorcze 

kartonowe. Pozostałe zadrukowane materiały promocyjne określone w pkt. 10 OPZ muszą 

być zapakowane w opakowania zbiorcze. 

7.3 Zadrukowane materiały promocyjne muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 
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7.3.1. Funkcjonalność, tj. spełnia swoje przeznaczenie.  

7.3.2. Trwałość, tj. przedmiot zamówienia nie ulega trwałym zniekształceniom,  

w szczególności podczas ściskania palcami nie kruszy się, nie zmienia kształtu, nadruki 

nie ścierają się, nie rozmazują. 

7.3.3. Estetyka i bezpieczeństwo, w szczególności: 

• nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne widoczne 

uszkodzenia, 

• poszczególne części materiałów promocyjnych są dobrze do siebie dopasowane, 

zamocowane oraz sklejone, 

• graficzne elementy nie są starte, nie są rozmazane, popękane ani nie zmieniają 

kolorów podczas pocierania ręką, 

• krawędzie są prawidłowo wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń. 

7.4 Dostarczone przez Wykonawcę zadrukowane materiały promocyjne będą spełniały 

wymagania Zamawiającego, jeśli będą zgodne ze specyfikacją określoną w OPZ. 

7.5 Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych  

w OPZ. 

8. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały promocyjne odpowiadają wymaganiom 

Zamawiającego:  

8.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych, po jednej sztuce każdego opisanego w specyfikacji produktu. Każdy produkt 

powinien wizualnie i technicznie odpowiadać wymogom Zamawiającego, określonym w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

8.2 Nadruk logo Zamawiającego na przekazanych produktach nie jest konieczny. 

8.3 Przekazane produkty  muszą spełniać kolorystyczne, wymiarowe, techniczne i jakościowe 

wymogi określone przez Zamawiającego w OPZ.  

9. Wymagania dotyczące zasad współpracy z Zamawiającym 

9.1 Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował  

z Zamawiającym i niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

9.2 Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz osoby zastępujące, w przypadku ich nieobecności. 

 

 

10. Zestawienie jakościowo-techniczne materiałów promocyjnych 
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Lp. 
Materiał 

promocyjny 
Ilość Specyfikacja 

Zdjęcie poglądowe, 

ostateczny wygląd gadżetów 

do akceptacji Zamawiającego 

1 Zaślepka do 

kamery w 

laptopie 

300 szt. 

 

• Wykonana z mocnego plastiku osłonka 

kamery internetowej,  przesuwany 

element, dzięki któremu kamerka 

jest odkrywana tylko wtedy, kiedy chce 

tego właściciel laptopa.  

• Wymiary (mm): 30 (+/- 5)x 13,5 (+/- 5).  

• Kolory: biały. 

• Mocowanie przy pomocy dwustronnej 

taśmy. 

• Nadruk zgodny z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem. 

• Nadruk full color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Portfel skórzany 
męski/damski z 

ochroną kart 

50 szt. 

 

• Skórzany portfel damsko-męski 

wyposażony w innowacyjną 

podszewkę, która blokuje możliwość 

zdalnego skanowania danych z kart. 

• Kolor czarny: 25 szt., czerwony: 25 szt. 

• Wymiary (cm): 10 (+/- 2) x 9,5 (+/- 2).  

• Miejsce na banknoty i bilon, oddzielne 

miejsce na monety. 

• Grawer zgodny z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ortopedyczna 

poduszka 

podróżna 

50 szt. 

 

• Specjalnie wyprofilowana poduszka 

ortopedyczna do podróży (rogal).  

• Materiał: pianka poliuretanowa. 

• Wypełnienie: pianka leniwa (memory 

foam). 

• Gęstość pianki: 55 g/m3 (miękka). 

• Kolor: 25 szt. Granatowy, 25 szt. czarny  

• Wymiary (cm): 29 (+/- 2) x 30 (+/- 5) x 9 

cm (+/- 2). 

 

 

 

 

 
 

zdjęcie poglądowe 
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• Zatrzask umożliwiający wygodne 

przypięcie poduszki do bagażu. 

• Zdejmowana poszewka wykonana z 

weluru. 

• Nadruk zgodny z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem. 

4 Notes A5 100 szt. 

 

• Notes formatu A5 w klasycznej okładce 

wykonanej z ekoskóry. 

• Wewnątrz okładki miejsce na 3 

wizytówki, długopis oraz pamięć USB.  

• Okładka nie jest umocowana na stałe 

do bloku notesu, tylko nasuwana na 

pierwsze kartki, co daje możliwość 

wymiany notesu. 

• Notes zamykany za pomocą paska z 

ekoskóry. 

• Kartki o min. gramaturze 90 g/m2 (+/- 

10 g) w kolorze białym z jasnoszarą 

linią (nadruk 1+1), nie przebijające 

pisma wykonanego cienkopisem lub 

piórem. 

• Liczba kartek: min. 80. 

• Kolor: 50 czarny, 50 brązowy. 

• Materiał: ekoskóra. 

• Wymiary (mm): 213 (+/- 10) x 165 (+/- 

10) x 26 (+/- 10). 

• Znakowanie produktu: grawerowanie 

MD (40 x 50 mm), tłoczenie T (40 x 50 

mm). 

• Nadruk zgodny z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Parasol składany  

z pokrowcem 

50 szt.  • Parasol wyposażony w wygodną rączkę 

do trzymania, pełny automat, solidne, 

mocne druty z elementami włókna 

węglowego.  

• Zapięcie na rzep.  

• Składany na 3.  

• Długość złożonej parasolki: 38 cm (+/- 

2cm). 

• Średnica czaszy: 125 (+/- 5) cm. 

• Kolor: czarny 40 szt, 10 szt. biały 
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Załącznik nr 1.1. – logo Zamawiającego 

 

 

 
 
 

• Nadruk zgodny z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem. 

 

 

 

6 Zestaw Pendrive z 

2 wejściami USB 

3.0/microUSB 

100 szt. 

 

• Wyposażony w złącze USB 3.0, a z 

drugiej strony microUSB. 

• Pamięć USB: 32 GB. 

• Kolor: biały, czarny. 

• Specyfikacja: USB 3.0 kompatybilne z 

USB 1.1.  

• System operacyjny kompatybilny z 

systemem Windows XP/Vista/7/8 Mac 

OS 9.x lub nowszy.  

• Zapis plików do pamięci z opcją 

autostartu z zabezpieczeniem. 

• Pendrive musi posiadać element 

umożliwiający dopięcie smyczy za 

pomocą karabińczyka.  

• Nadruk zgodny z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem. 

 

 

 

 

 

7. Pióro wieczne 50 szt. • Wykończenie: CT.  

• Styl: klasyczny.  

• Rodzaj lakieru: gładki.  

• Kolor korpusu: czarny.  

• Rodzaj stalówki: F.  

• Materiał stalówki: stal. 

• Pakowanie: w eleganckie pudełko. 

• Do pióra dołączony startowy nabój. 

• Oznakowanie na pudełku techniką 

ustaloną z Zamawiającym (tłoczenie, nadruk) 

zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem. 
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