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Numer sprawy:DAG/G/11/13 

Załącznik A do SIWZ 

 

Przedmiot zamówienia:wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów 
promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 
administracji. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Część ogólna 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu 
„System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”. 

2. Szczegółowywykaz materiałów promocyjnych oraz wymagania jakościowo-techniczne, określone 
zostały w pkt II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały promocyjne były nowe, pełnowartościowe, 
dobrej jakości, a także charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) przygotowalnię graficzną dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt.II  

poz. od 1 –2. 
b) wykonanie materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem wymaganych nadruków na 

materiałach, zgodnie z wymaganiami jakościowo-technicznymi określonymi w pkt II 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

c) dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego (rozładunek/załadunek materiałów). 
5. Termin oraz warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

a) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II w poz. od 1 do 2 - Wykonawca 
przedstawi w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, do akceptacji 
Zamawiającemu projekty graficzne, łącznie z projektem rozmieszczenia logotypów i 
innych wymaganych informacji, do wyboru przez Zamawiającego (pliki w formacie PDF 
lub jpg przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez 
Zamawiającego), 

b) Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczegozaakceptuje projekty graficzne lub zgłosi do nich 
uwagi, a Wykonawca w tym samym dniu,uwzględni ewentualne uwagi do projektów 
graficznych, zgodnie ze wskazówkami i/lub wzorem przekazanym przez Zamawiającego i 
przedstawi ponownie projekty do akceptacji. Akceptacja oraz zgłoszenie uwag nastąpi 
drogąe-mailową; 

c) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II poz. 2 (pamięci USB) - Zamawiający w 
ciągu 1 dnia roboczegood dostarczenia przedmiotu zamówienia, dokona odbioru 
jakościowego polegającego na sprawdzeniu technicznym i funkcjonalnym 20 wybranych 
losowo przedmiotów z całej partii produktu, a przypadku wykrycia wad więcej niż jednego 
przedmiotu, Zamawiający zwróci Wykonawcy całą partię produktu. 

d) dostawa wszystkich materiałów promocyjnych objętych zamówieniem nastąpi nie później, 
niż do dnia 4.04.2013r. 
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e) wyłoniony Wykonawca otrzyma niezwłocznie po podpisaniu umowy drogą elektroniczną w 
postaci plików cdr, niezbędne logo. Wzory logo w formie wydruków stanowią Załącznik nr 
B do SIWZ. 

6. Wszystkie ostateczne projekty graficzne wykorzystane przy produkcji materiałów reklamowych 
zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej edycję, na 
wskazany przez Zamawiającego adres e-mailowy. Cena zawierać będzie wartość autorskich 
praw majątkowych oraz ich przeniesienia na Zamawiającego. 

7. Wszystkie materiały promocyjne, na poszczególnych etapach prac wykonawczych, Wykonawca 
będzie dostarczał i odbierał na własny koszt, własnym transportem do/z siedziby 
Zamawiającego. Transport obejmować będzie również rozładunek/załadunek materiałów. 

 
II. Zestawienie jakościowo-techniczne materiałów promocyjnych. 
 
Lp. Materiał Promocyjny nazwa artykułu/usługi 

 
Ilość  

1. Długopis  
Surowiec: metalowy 
Kolor: granatowy, zielony lub czarny ze srebrnymi elementami 
Nadruk: jednokolorowy z dwóch stron korpusu 
Powierzchnia nadruku: min. 4 x 0,8 cm, niebieski wkład 
Dodatkowe informacje:srebrny klip 
Kombinacja dwóch monochromatycznych logo: PO IG i UE w 
jednym ciągu znaków z jednej strony korpusu, uproszczone 
monochromatyczne logo SIPS z drugiej strony korpusu 

300szt. 

2. Pamięć USB 2.0bez zatyczki typu twister 
Obudowa: Plastik 
Wymiary: min. 76x23,8x7,5 mm 
Kolor obudowy: granatowy, zielony lub czarny ze srebrnymi 
elementami  
Pojemność: min. 4 GB 
Prędkość zapisu:minimum5 MB/s 
Nadruk: jednokolorowy z dwóch stron urządzenia 
Powierzchnia nadruku: min. 40x15 mm  z każdej strony 
Opakowanie: jednostkowe 
Dodatkowe informacje: smycz, kompatybilne z 
Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7 
Kombinacja dwóch monochromatycznych logo: PO IG i UE w 
jednym ciągu znaków z jednej strony urządzenia, uproszczone 
monochromatyczne logo SIPS z drugiej strony urządzenia 

300 szt. 
 

 


