Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego
Opis Przedmiotu Zamówienia

I.

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego
zadrukowanego panelu graficznego do ścianki wystawienniczej.
2. Materiał promocyjny musi być nowy, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku, wolny
od wad.
3. Materiał promocyjny musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Produkt musi mieć przeznaczoną mu torbę do przechowywania. Elementy służące do
przechowywania powinny gwarantować możliwość bezpiecznego przechowywania
i transportowania.
5. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:
5.1
Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę na własny koszt,
własnym transportem nastąpi, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych
od dnia złożenia zamówienia.
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 między godziną 8:00-16:00, po wcześniejszym
telefonicznym potwierdzeniu terminu dostawy z Zamawiającym. Pracownicy
Wykonawcy złożą dostarczony przedmiot zamówienia w pomieszczeniach lub
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5.3
Koszty dostawy, załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego ponosi
Wykonawca.
5.4
Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie graficzne, które posiada
odczyt i zapis formatów kompatybilnych z pakietem Adobe CS4 lub nowszym.
5.5
Wykonawca odpowiada za przygotowanie i przystosowanie do posiadanego
sprzętu i technologii nadruku Wykonawcy, plików produkcyjnych, do druku bez
utraty jakości.
5.6
Jeśli Wykonawca nie posiada możliwości technicznych do odczytu plików
produkcyjnych w formatach eps, pdf lub tiff na własny koszt dostosuje je do
możliwości posiadanego sprzętu i technologii druku bez utraty jakości.
5.7
Wykonawca zapewni doświadczonego i wyspecjalizowanego grafika DTP
w celu właściwego dostosowania projektów do specyfiki nadruku. Zamawiający
z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
6. Przedmiot zamówienia
harmonogramem:




będzie

realizowany

zgodnie

z

następującym

W ciągu 3 dni roboczych od akceptacji przez Zamawiającego ostatecznych
wersji plików do druku Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wydruk próbny
grafiki wskazanej przez Zamawiającego. Wydruk próbny formatu A4 wykonany
będzie na docelowym materiale z którego Wykonawca wykona panel graficzny.
Zamawiający dokona akceptacji wydruku próbnego lub zgłosi do niego uwagi
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w ciągu 1 dnia roboczego.
Strony uzgadniają, że akceptacja ostatecznych wersji plików do druku, wydruku
próbnego oraz zgłoszenie ewentualnych uwag nastąpi drogą mailową.



7. Wymagania Zamawiającego:
Wszystkie materiały promocyjne muszą spełniać łącznie następujące kryteria:


trwałość, tj. przedmiot zamówienia nie ulega trwałym zniekształceniom



estetyka i bezpieczeństwo, tj. jak pod względem estetycznym przedmiot
zamówienia został wykonany, np.
 nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne
uszkodzenia widoczne gołym okiem,
 poszczególne części przedmiotu zamówienia są dobrze do siebie
dopasowane, zamocowane oraz zszyte,
 graficzne elementy przedmiotu zamówienia nie są starte, nie są
rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką;
 krawędzie są prawidłowo wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa
skaleczeń.

8. Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych
w Specyfikacji.
9. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną na zasadach ogólnych określonych
w kodeksie cywilnym.
10. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury lub rachunku oraz podpisanego protokołu odbioru, w terminie do
14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do siedziby
Zamawiającego, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podanego na fakturze
lub rachunku.
11. Wymagania dotyczące zasad współpracy z Zamawiającym
a)
b)

c)

Przy realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował
z Zamawiającym.
Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji
realizacji przedmiotu zamówienia oraz osoby zastępujące, w przypadku ich
nieobecności.
Współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich, telefonicznych
i mailowych.

II. Zestawienie jakościowo-techniczne materiałów promocyjnych:
1. Zadrukowany panel graficzny do ścianki wystawienniczej.
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1.1

Wykonawca dostarczy zadrukowany panel graficzny zgodny z plikiem
graficznym przekazanym przez Zamawiającego do jednego systemu pop-up
typu evolution quick:
 Ścianka łukowa 3x3 moduły

1.2.
Poniżej w tabeli przedstawione zostały wymiary samej konstrukcji, która
znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, jak również wymiary panelu graficznego
z zadrukiem, będących przedmiotem zamówienia.
1.3.
Panel musi być dopasowany i przystosowany do użytkowania z konstrukcją
ramy (szkieletu) ścianki typu pop-up evolution quick, musi posiadać zamontowane
taśmy i zawiasy magnetyczne, które umożliwią bezpośrednie umocowanie do ramy
systemu pop-up.
Układ

3x3

Specyfikacja
konstrukcji
(szkieletu)
Łukowa aluminiowa
rama z listwami
magnetycznymi,
zawiesiami i taśmami
łukowa magnetycznymi.
System wyposażony
w samozamykające
inteligentne zawiesia
magnetyczne.

Całkowity
wymiar
systemu

Widoczny
obszar grafiki

Wys. 2225
mm (+/10mm) Szer.
2540 mm (+/20mm) Gł.
685 mm (+/10mm)

3365mm
10mm)x
2225mm
10mm)

Specyfikacja
graficznych

paneli

(+/- Nadruk wieloformatowy
na ściankę, 5 paneli
(+/- 2226mm x 673mm
Grafika 300dpi, full
color.
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