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Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego druków 

wielkoformatowych.  

1. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

1.1 Okres obowiązywania umowy: przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31 listopada 2023 r. lub do wykonania przez Wykonawcę zleceń na druk 

wszystkich materiałów wielkoformatowych, w zależności od tego, które ze wydarzeń nastąpi 

wcześniej.  

1.2 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zleceń wysyłanych drogą elektroniczną (w 

treści maila). W ramach jednego zlecenia Zamawiający może zlecić wydruk i dostawę więcej niż 

jednego druku wielkoformatowego.  

1.3 Kategorie wydruków oraz ich liczba została wskazana w tabeli w punkcie nr 5 OPZ. 

1.4 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt w całości lub w częściach do 

siedziby Zamawiającego na adres: Centrum e-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) w godzinach 8:00-16:00, po 

wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu terminu dostawy przez Zamawiającego. 

Wykonawca złoży dostarczony przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

1.5 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. 

1.6 W ramach realizacji każdego zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania (zgodnie z 

przekazanymi przez Zamawiającego plikami graficznymi dla każdego rodzaju druku 

wielkoformatowego, określonymi w pkt. 5 OPZ): 

1.6.1 wydruków próbnych,  

1.6.2 proof.  

1.7 Termin realizacji pojedynczego zlecenia będzie wynosił do 10 dni roboczych od dnia 

zaakceptowania wydruków próbnych. 

1.8 Druk na drukach wielkoformatowych zostanie wykonany zgodnie z przekazanymi Wykonawcy 

plikami graficznymi oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego próbnymi wydrukami. 

1.9 Każdy z zamówionych druków wielkoformatowych zostanie zapakowany w oddzielne torby 

materiałowe oraz opisany. 

1.10 Wykonawca musi posiadać oprogramowanie graficzne umożliwiające odczyt i zapis formatów 

kompatybilnych z pakietem Adobe CS4 lub nowszym. 
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1.11 Wykonawca zapewni grafika DTP w celu właściwego dostosowania plików graficznych do 

specyfiki druku. 

1.12 Wykonawca odpowiada za przygotowanie do druku, bez utraty jakości, plików graficznych 

przekazanych przez Zamawiającego i przystosowanie do posiadanego sprzętu i technologii druku. 

1.13 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia, licząc od dnia jego odbioru przez Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem 

Protokołu odbioru. 

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: 

2.1 Zamawiający w dniu udzielenie zlecenia przekaże Wykonawcy pliki niezbędne do realizacji 

przedmiotu zlecenia, o których mowa w pkt. 1.6 OPZ. 

2.2 Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu w ciągu 3 10  dni roboczych od dnia 

udzielenia zlecenia przez Zamawiającego wydruk próbny i proof.  

2.3 Zamawiający dokona akceptacji wydruków próbnych i proofa lub zgłosi do nich uwagi do 2 dni 

roboczych od dnia ich otrzymania.  

2.4 Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia ich otrzymania. 

2.5 Zamawiający dokona akceptacji poprawionych wydruków próbnych i proofa w terminie 2 dni 

roboczych od dnia ich otrzymania, pod warunkiem uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich 

uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego. Procedura uwzględniania zastrzeżeń 

Zamawiającego będzie wykonywana do czasu przekazania przez Wykonawcę próbnych wydruków 

i proofa, które będą zgodne z wymaganiami OPZ. 

2.6 Akceptacja przez Zamawiającego próbnych wydruków i proofa będzie stanowiła podstawę do 

wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zlecenia. Wykonanie zlecenia z pominięciem uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego próbnych wydruków i proofa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2.7 Zgłoszenie ewentualnych uwag do wydruków próbnych i proofów oraz ich akceptacja będą 

realizowane drogą elektroniczną.  

2.8 Datą wykonania zlecenia będzie data odbioru zrealizowanych w ramach danego zlecenia na druk 

wielkoformatowy, uwzględniających wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, określona w 

podpisanych przez strony protokole odbioru zlecenia. 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące druku: 

3.1 Wymagania jakościowe druku: 

3.2 Równomierne nasycenie kolorami oraz wyrazisty kontur. 

3.3 Odporność druku na warunki atmosferyczne oraz promienie UV. 

3.4 Stosowanie materiałów i technik drukarskich gwarantujących wysoką jakość druku, w celu 

uniknięcia rozmazywania się druku, odbijania, pękania druku. 

3.5 Prawidłowe wpasowanie w pasery i utrzymanie wpasowania do całości druku tak, aby nie miało 

miejsce przesunięcie płaszczyzn. 

3.6 Dostarczone przez Wykonawcę zadrukowane materiały promocyjne będą spełniały wymagania 

Zamawiającego, jeśli będą zgodne ze specyfikacją określoną w OPZ. 

3.7 Zamawiający nie dopuszcza zmian w kolorystyce i innych parametrach określonych  

w OPZ. 
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4. Wymagania dotyczące zasad współpracy z Zamawiającym: 

4.1 Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym. 

4.2 Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji realizacji zamówienia 

oraz osoby zastępujące, w przypadku ich nieobecności. 

4.3 Współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych. 

 

5. Specyfikacja dotycząca druku: 

Lp. Format 

Liczba plików 

graficznych 

przekazanych 

przez 

Zamawiającego 

Specyfikacja Całkowity nakład 

5.1 Roll-up do 5 różnych grafik 

Wymiary: 100 x 200 cm 

Nadruk: CMYK 4+4, 2 kolory Pantone,   
możliwość skorzystania z jednego z 
uszlachetnień: lakier dyspersyjny, UV 

Materiały: PCV, aluminium, wydruk na 
bannerze.  

Kaseta: szeroka aluminiowa kaseta, 
pełniąca także funkcję podstawy; 
kaseta wielokrotnego użytku. 

Maszt: maszt teleskopowy rozwijany 
do wysokości 200 cm.  

Torba transportowa wykonana z 
trwałych materiałów. 

 

 

5 szt. 

 

5.2 

Ścianka tekstylna 

Camelus S 

dwustronna 

1 projekt graficzny  

Wymiary: 300 x 230 cm 
 
Nadruk: CMYK 4+4, 2 kolory Pantone;  
nadruk powinien być wykonany w taki 
sposób, aby ścianka była odporna na 
warunki atmosferyczne oraz można ją 
było prać w pralce w temperaturze 30 
st. Celsjusza. 
 
Stabilna, lekka konstrukcja 
aluminiowa do samodzielnego 
złożenia, bez konieczności używania 
narzędzi.  
 

1 szt. 
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Ścianka z możliwością późniejszego 
montażu dodatkowych elementów, 
jak oświetlenie LED. 
 
Materiał: aluminium, materiał 
tekstylny. 
 
Torba transportowa na kółkach lub 
walizka na kółkach. 


