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Załącznik Nr 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

Główny kod CPV:  
79-81-00-00-5 –  Usługi drukowania  
 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest druk materiałów informacyjno – 
promocyjnych (druk zaprosze ń, pocztówek, kartek okoliczno ściowych), 
określonych poniżej: 

 
1.Zaproszenia  
- format : A4 składane do DL (21 x 10 cm netto);  
- kolor 4+4; papier-kreda 250-300 g;  
- standard wykończenia –folia matowa 1+0 :  
- nakład: 3 różne projekty po 350 sztuk; cały nakład -1050 szt. 
- termin dostawy: trzy etapy (I etap do 10 sierpnia 2018, II etap do 06 listopada 2018, 

III etap do 20 listopada 2018) 
 
2.Pocztówki  
- format :15 x 10 cm (netto);   
- kolor  4+4; 
- papier- min 300 g;  
- standard wykończenia-folia matowa 1+0;  
- nakład :5 różnych projektów (5 nakładów ; 1 nakład 500 szt, 2 nakład 400 szt, 3 

nakład 500 szt, IV nakład 500 szt, V nakład 450 szt); cały nakład 2350 szt., 
- termin dostawy: pięć etapów (I etap do 30 marca 2018, II etap do 11 kwietnia 2018, 

III etap do 06 lipca 2018, IV etap do 25 lipca 2018 , V etap do 19 października 
2018,) . 

 
3.Kartki okoliczno ściowe  
- format : 20 x 21 cm (netto),  
- falc do 10 x 21 cm,  
- kolor 4+4,  
- papier: kreda 300g,  
- standard wykończenia – folia matowa 1+1,  
- wybiórczy lakier UV po obu stronach, 
 - nakład 2 x 1500 szt   w tym 4 różne projekty graficzne,  
  - termin dostawy :I etap: 09 marca 2018 , II etap: 20 listopada 2018. 

 
 
1. Przygotowanie do druku ww. zaproszeń, pocztówek, kartek świątecznych zgodnie  

z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. 

2. Druk. 

3. Dostawa druków okolicznościowych do siedziby Zamawiającego: Biuro Promocji, 
Komunikacji Społecznej i Turystyki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, II piętro p. 284. 

4. Cena obejmuje przygotowanie plików do druku - wydruk próbny do akceptacji  
i ewentualnych poprawek, separacje, naświetlania, koszt papieru, drukowanie, 
bigowanie, składanie i dostawa. 



5. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp – 
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji  
i powiększyć ilość realizowanych usług, jednak nie więcej niż o 50% łącznego 
wynagrodzenia wykonawcy ustalonego według formularza ofertowego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych,  
zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.  
Dostawy będą realizowane w niżej wymienionych terminach: 
- zaproszenia – termin dostawy: (I etap do 10 sierpnia 2018r, II etap do 11 kwietnia 

2018r, III etap do 20 listopada 2018r.) 
- pocztówki – termin dostawy: (I etap do 30 marca 2018r, II etap do 11 kwietnia 2018r, 

III etap do 06 lipca 2018r, IV etap do 25 lipca 2018r, V etap do 19 października 
2018r) 

- kartki okolicznościowe – termin dostawy: (I etap - 09 marca 2018r, II etap - 20 
listopada 2018r) 

 

 


