										Załącznik 5

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2016
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 Muzeum Pana Tadeusza ZNiO z podziałem na części: 
Część  1  - druk folderów, zaproszenia, plansz
Część  2  - druk ulotek, plakatów, pocztówek, teczek, roll-upu, ulotki, zaproszenia, karty pracy, mapki"



Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................

Część  1  - druk folderów, zaproszenia, plansz
rodzaj
format
objętość
Papier środka 
Druk środka
okładka
Druk okładki 
oprawa
Nakład 
Nr ISBN
Termin realizacji
1. Folder – oferta dla szkół i przedszkoli
A5 
stron 12 + okładka 4 strony
Offset środek 90 g/m2,
full kolor (druk 4+4)	
okładka 250 g/m2, papier offsetowy
4+0
Oprawa klejona 
1500 egz
Nie 
do 20 sierpnia br.
2. Folder z programem edukacyjnym Biblioteki ZNiO
A5
24 strony +4 okładka 
Offset 130 gram
Druk 4+4
Okładka 250 gram 
4+4
Oprawa szyta, 250 gram
500 szt
Nie 
do 30 lipca br.
3. Folder do wystawy „Nie Na marne. Henryk Sienkiewicz w
kolekcji Ossolineum”
A6
16
Kreda mat 120 gram 
Druk 4+4 
120 gram 
4+4
szyta
500 szt
Nie 
do 20 lipca br.
4. Folder do wystawy miniatur Fundacji Lanckorońskich 
A4, 2 zgięcia składany w C, 2 wzory 
2 wzory 
Kreda mat 130 gram
4+4
-
-
-
2x 1000 szt
Nie
8 września br
5. Zaproszenie na wernisaż wystawy miniatur
A6
Zadruk dwustronny
Offset 130 gram 
4+4
-
-
-
150 
Nie 
do 3 września br.
6. Plansze 
100 wys x 70 szer
10 różnych wzorów 
Pcv z nadrukiem jednostronnym
4+4
-
-
-
10 szt 
Nie 
do 8 września br.


1. Termin realizacji: 
Zamawiający na 5 dni roboczych przed planowanym drukiem zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
Czas realizacji od momentu przekazania materiałów od Zamawiającego - 5 dni roboczych.
2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  materiały do druku w formie zamkniętych plików PDF.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w technologii CTP - z należytą starannością, ściśle według wskazań Zamawiającego.
4. Materiały do druku zostaną przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego w formie  elektronicznej.
5. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
6. Wykonawca winien dostarczyć każdą wykonaną pozycję do siedziby Zamawiającego - Magazyn ZNiO, Szewska 37 we Wrocławiu – po uprzednim zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego. 
7. Wydrukowane publikacje (pozycja 1) powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w  paczkach z dwiema nalepkami z boku określającymi tytuł publikacji i ilość publikacji w danej paczce.
8. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go Zamawiającemu.
9. 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.
10. Wykonawca zapewnia, że wykonany przezeń przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich innych osób oraz podmiotów.
11. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
12. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
13. 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 roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego plików PDF.
14. W razie niezatwierdzenia wydruków próbnych, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w  terminie 24 godzin od przedstawienia mu wydruków próbnych, przedstawi Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do próbek danego wydruku. Wykonawca przedstawi nowe wydruki próbne  nie później niż w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia mu uwag i poprawek. 
15. W razie niezatwierdzenia nowych wydruków próbnych przygotowanych po przekazaniu uwag i poprawek wykonawcy lub trzykrotnego niezatwierdzenia próbek druków, Zamawiający może odpowiednio:
a) żądać dostarczenia nowych wydruków próbnych uwzględniających uwagi Zamawiającego w trakcie realizacji umowy
b) odstąpić od umowy
c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
d) domagać się zwrotu kosztów druku dokonanego u innego Wykonawcy, w przypadku nie podjęcia usunięcia defektu technicznego przez Wykonawcę.

16. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia.



Część  2  - druk ulotek, plakatów, pocztówek, teczek, roll-upu, ulotki, zaproszenia, karty pracy, mapki
rodzaj
gramatura
Format 
Ilość stron 
Ilość egzemplarzy
kolor
Zakończenie terminu realizacji 
uwagi
Ulotka DL
papier offsetowy 80g/m2
DL
Dwustronne DL
11 projektów, każdy nakład 3000 szt,
full kolor (druk 4+4)
30 grudnia 2016 
Dostawa sukcesywna,
 11 dostaw 

Plakat B2,
kreda 135 mat
B2
-
8 projektów po 200 szt
full kolor (druk 4+0),
30 grudnia 2016
Dostawa sukcesywna 
8 dostaw

Plakat B2
kreda 135 mat
B2
-
5 projektów po 20 sztuk
full kolor (druk 4+0),
30 grudnia 2016
Dostawa sukcesywna
 5 dostaw


Plakat B1
kreda 170 mat,
B1
-
max. 4 projekty, każdy po 300 szt
full kolor (druk 4+0),
30 grudnia 2016
Dostawa sukcesywna 
4 dostawy 

Pocztówki
300 g niepowlekany
A6 - 148 x 105 mm,
-
max. 5 projektów, każdy projekt po 1000 szt
full kolor (druk 4+4)
dwustronnie
30 grudnia 2016
Dostawa sukcesywna 
5 dostaw

Teczka 
biały karton jednostronnie powlekany 250g/m2
Teczka A4 (215mm x 301mm)
-
max. 4 projekty, 200 szt każdy,
druk kolorowy CMYK, laminowana błysk
30 grudnia 2016
Dostawa sukcesywna 
4 dostawy

Roll-up
-
100 cm x 200 cm

-
8 projektów, 5 sztuk każdy,
Full kolor 
30 grudnia 2016
Dostawa sukcesywna 
8 dostaw

Ulotka składana A4 do DL
kreda mat 130 g
A4 składane do DL
4
do 8 projektów, każdy po 1500 szt.,
Ulotka składana A4 do DL
30 grudnia 2016
Dostawa sukcesywna
 8 dostaw

Zaproszenie DL
Kreda mat 300 gram
DL
Dwustronne DL
max. 8 projektów, nakład 500 szt. każdy
4+4
30 grudnia 2016
Dostawy sukcesywne,
 max 8 dostaw

Karty pracy 
gramatura: 120 g/m2
A4
2
15 projektów po 400 sztuk 
full kolor (druk 4+4)
30 grudnia 2016
Dostawy sukcesywne 
15 dostaw
Mapki 
90 g/m2
format A3 składany do A5
2
2 projekty po 1000 egzemplarzy
full kolor (druk 4+4)
30 grudnia 2016
Dostawy sukcesywne,
 2 dostawy 


Żadna z pozycji nie posiada nr ISBN

1. Termin realizacji - całościowy - do 30.12.2016 r. 
Zamawiający na 3 dni robocze przed planowanym drukiem zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
Czas realizacji od momentu przekazania materiałów od Zamawiającego - 4 dni roboczych.
2. Określony w punkcie 1 termin jest terminem ramowym natomiast poszczególne etapy zamówienia będą realizowane sukcesywnie w terminach określonych w tabeli. 
3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  materiały do druku w formie zamkniętych plików PDF.
4. Materiały do druku zostaną przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego w formie  elektronicznej.
5. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
6. Wykonawca winien dostarczyć każdą wykonaną pozycję do siedziby Zamawiającego - Magazyn ZNiO, ul. Szewska 37  we Wrocławiu – po uprzednim zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego. 
7. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go Zamawiającemu.
8. 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.

9. Wykonawca zapewnia, że wykonany przezeń przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich innych osób oraz podmiotów.

10. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
11. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
12. 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 roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego plików PDF.
13. W razie niezatwierdzenia wydruków próbnych, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w  terminie 24 godzin od przedstawienia mu wydruków próbnych, przedstawi Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do próbek danego wydruku. Wykonawca przedstawi nowe wydruki próbne  nie później niż w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia mu uwag i poprawek. 
14. W razie niezatwierdzenia nowych wydruków próbnych przygotowanych po przekazaniu uwag i poprawek wykonawcy lub trzykrotnego niezatwierdzenia próbek druków, Zamawiający może odpowiednio:
a) żądać dostarczenia nowych wydruków próbnych uwzględniających uwagi Zamawiającego w trakcie realizacji umowy
b) odstąpić od umowy
c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
d) domagać się zwrotu kosztów druku dokonanego u innego Wykonawcy, w przypadku nie podjęcia usunięcia defektu technicznego przez Wykonawcę.
15. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia.












