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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

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

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji druków bezadresowych do gospodarstw 

domowych w wybranych miastach na terenie kraju. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia, 

przemieszczenia  i doręczenia druków bezadresowych do gospodarstw domowych w niżej 

wymienionych miastach Polski: 

a. Siedlce (województwo mazowieckie), 

b. Skierniewice (województwo łódzkie), 

c. Pleszew (województwo wielkopolskie), 

d. Krynica Zdrój (województwo małopolskie), 

e. Polanica Zdrój (województwo dolnośląskie), 

f. Chełm (województwo lubelskie), 

g. Wysokie (województwo lubelskie), 

h. Zakrzew (województwo lubelskie). 

3. Jeden druk bezadresowy będzie miał format A4 składy na 3 części i będzie ważył do 10 gram.  

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy druki bezadresowe zapakowane w kartony o masie nie większej 

niż 10 kg, oddzielone przekładkami po 100 sztuk. Kartony będą oznaczone nazwą nadawcy, nazwą 

odbiorcy, liczbą druków bezadresowych znajdujących się w kartonie i nazwą miejscowości, w której 

mają być dystrybuowane. Zamawiający dostarczy Wykonawcy następujące ilości druków 

bezadresowych: 

 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba druków 

1 Siedlce 33112 

2 Skierniewice 19051 

3 Pleszew 5790 

4 Krynica Zdrój 5386 

5 Polanica Zdrój 3487 

6 Chełm 25970 

7 Wysokie 202 

8 Zakrzew 185 

 

5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy druki bezadresowe w jedno wskazane przez niego miejsce 

na ternie m.st. Warszawy najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem dystrybucji.  

http://www.csioz.gov.pl/
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6. Wykonawca rozdystrybuuje dostarczone przez Zamawiającego druki bezadresowe w wymienionych 

w punkcie 2. powyżej miastach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym terminie, jednak 

nie później niż do 31 października 2018 roku. 

http://www.csioz.gov.pl/

