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Załącznik 4 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2016 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach  

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8  

 

„Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby ZNiO w podziale na zadania: 

Zadanie nr 1 – usługa druku na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza, wraz z dostarczeniem do siedziby. 

Zadanie nr 2 – usługa druku na potrzeby Wydawnictwa Ossolineum wraz z dostarczeniem do siedziby.” 

 

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 
Rodzaj  Gramatura Format Ilość stron  Ilość egzemplarzy kolor Termin 

Druk ulotka 120  DL DL 

dwustronne 

5.000  kolor 1 czerwca 

2016 r. 

Druk folder 120/okładka 

gram 200 

A5 24 + 4 

(okładka) 

4 wzory po 10.000 

egz. 

Full 

kolor 

1 sierpnia 

2016 r. 

Druk folder 120 DL 8, strony szyte 2 wzory po 2.000 

egz. 

Full 

kolor 

1 czerwca 

2016 r. 

 

1. Dostawy – jednorazowe  wykonywane we wskazanych powyżej terminach. 

2. Miejsce i sposób odbioru – transport po stronie wykonawcy, dostarczenie do Muzeum Pana Tadeusza, 

odbiór po przeliczeniu i podpisaniu protokołu odbioru przez osobę upoważnioną.  

3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiały do druku w formie zamkniętych plików PDF w terminie 

do dwóch dni roboczych od podpisania umowy w przypadku druku ulotek, natomiast dla druku folderów 

termin dostarczenia plików PDF ze strony Zamawiającego zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy.  

4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go 

Zamawiającemu. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania zamówienia, w trakcie jego 

realizacji Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli informacji co do stanu 

zaawansowania wykonania zamówienia i dopuści przedstawiciela Zamawiającego do kontroli sposobu 

wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca zapewnia, że wykonany przezeń przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich 

innych osób oraz podmiotów. 

7. Dopuszczenie do druku nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (adnotacją dokonaną przez 

Zamawiającego na wydruku próbnym). Wydruk próbny zostanie dostarczony do zamawiającego w 

terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego plików PDF, o których 

mowa w punkcie 3. 
 

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 
Specyfikacja druku  

1. Katalog  wydawniczy  Jesień-Zima 2016  

2. Format: 207x 291 mm po obcięciu 

3. Objętość:  64 strony 

4. Papier środka: Sora Mat Arte biały 115 g  

5. Druk środka: 4/4 

6. Okładka: karton dwustronnie kredowany biały 250 g 

7. Druk okładki: 4/4 

8. Uszlachetnienie okładki:  folia matowa 

9. Oprawa miękka, szyta nićmi, z grzbietem. 

10. Nakład:  600 egzemplarzy. 

11. Bez ISBN-u 

 
 

 

 

 

 

 

 


