ZO. 1/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poligraficznych na rzecz
Zamawiającego, wykonywanych sukcesywnie do dnia 30.12.2020r.

Ruda Śląska, dnia 24.01.2020r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Aquadrom Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 95a, 41-706 Ruda Śląska
NIP: 641 23 69 031
Adres strony internetowej BIP: http://bip.aquadrom.pl/
Adres poczty elektronicznej Odbiorcy: biuro@aquadrom.pl
2. Tryb oraz podstawa prawna postępowania:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania
zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro.
Kod CPV: 79810000-5 Usługi drukowania

3. Przedmiot postępowania:
Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług poligraficznych na rzecz
Zamawiającego, wykonywanych sukcesywnie do dnia 30.12.2020r.
Zakres usług będących przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje wydruk
materiałów informacyjnych i reklamowych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do
umowy., tj. specyfikacją.
Będą brane pod uwagę tylko oferty, w których znajdą się wyceny wszystkich produktów.
W ofercie proszę zawrzeć cenę jednostkową każdego produktu, wartości całkowite dla
każdego produktu oraz koszty dostarczenia produktów z danego zadania.
Czas realizacji i dostarczenia zamówienia: najpóźniej do 14 dni roboczych od
zaakceptowania projektu.
Z nadesłanych ofert zostanie wybrany jeden Wykonawca, którego oferta będzie
najniższa cenowo. Wybór zostanie dokonany poprzez porównanie wartości całkowitych
dla poszczególnych produktów, wliczając koszty dostarczenia. W kwestiach
nieokreślonych w specyfikacji Wykonawca ma dowolność.
Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację całości zamówienia na okres do
30.12.2020r.
Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji produktów określonych w specyfikacji.
Odbywać się to będzie w ramach kwoty, na którą zostanie podpisana umowa.
Załączona umowa jest integralną częścią zapytania, w związku z powyższym
Wykonawca przystępując do złożenia oferty akceptuje treść umowy.
Oferty proszę przesłać do 31 stycznia 2020r., do godziny 12:00 na adres
malgorzata.jankowicz@aquadrom.pl

Załącznik nr 1 do umowy:
PRODUKT

LICZBA

OPIS ZAMÓWIENIA

Ulotki

30 000 szt.
(tj.
6
wzorów x
5000 szt.)

Format: A6, Kolor: 4+4,
gramatura papieru 135 g,
rodzaj papieru: kreda
mat

Ulotki

25 000 szt.
(tj.
5
wzorów x
5000 szt.)

Kalendarz

Bilety

Format: DL trójdzielna
składana w C, Kolor 4+4,
Gramatura papieru: 170
g, rodzaj papieru: kreda
mat,
bigowanie,
falcowanie
40 szt.
Format: A3, Kolor 4+4,
gramatura: 170 g, rodzaj
papieru: kreda mat. Opis:
7 kartek (każdy miesiąc
na osobnej stronie - dwa
miesiące
na
jednej
kartce),
łączeniepodwójna
spirala
z
zawieszką, spiralowanie
po krótszym boku
600 szt. (2 Format: DL, Kolor 4+4,
wzory
x Gramatura papieru: 170
300 szt.)
g, rodzaj papieru: kreda
mat

Plakaty

600
szt. Format: A2, kolor: 4+0,
(12
grmatura 130 g, rodzaj
wzorów x papieru: kreda błysk
50 szt.)

Kartki

100 szt. (2 Format: A5 do A6, kolor:
wzory x 50 4+4, gramatura 300 g,
szt.)
rodzaj papieru: kreda
mat, folia błysk 1/0,
ciecie,
bigowanie
falcowanie

KOSZT
JEDNOSTK
OWY(NETT
O)

KOSZT
CAŁOŚCI
(NETTO)

UWAGI

Zaproszen
ia

Roll up

Baner

Baner

Baner

Cennik

Notes

2000 szt.

Format: A5 do A6, kolor:
4+4, gramatura 250 g,
rodzaj papieru: kreda
mat, ciecie, bigowanie
falcowanie
5 szt. (tj. 5 Konstrukcja wzmocniona
wzorów)
aluminium,
słupek
teleskopowy w zakresie
160-225
cm,
materiał:blockout, waga
do 4 kg, wymiary:
100x200 cm, konstrukcja
aluminium, druk pełny,
jednostronny, kolor:4+0.
W zestawienie również:
maszt składany oraz
górna listwa zaciskowa,
kaseta główna wykonana
z
aluminium,
torba
transportowa
1 szt.
Format: 1,9 m x 0,9 m,
kolor 4+0, gramatura:
510 g, rodzaj: frontolit,
rodzaj nadruku: solwent,
baner
wykonczony:
zaoczkowany, zgrzany
2 szt.
Format: 5m x 1m, kolor
4+0, gramatura: 510 g,
rodzaj: frontolit, rodzaj
nadruku: solwent, baner
wykończony:
zaoczkowany, zgrzany
1 szt.
Format: 12m x 1m, kolor
4+0, gramatura: 510 g,
rodzaj: frontolit, rodzaj
nadruku: solwent, baner
wykonczony:
zaoczkowany, zgrzany
10 000 szt. Format: A4, kolor: 4+4,
gramatura: 90 g, rodzaj
papieru: offset
300 szt.

Format: A5, kolor: 4+0,
gramatura okładki: 350 g,
rodzaj
okładki
zewnętrznej: folia mat,
gramatura papieru w
środku (kartki) 115 g
offset, 4+0, ilość kartek:

100, spirala po dłuższym
boku
Bilety

20000 szt.

Okładki na 1500 szt.
karty
podarunk
owe

Wizytówki

Kalendarz

500 szt. (tj.
5 wzorów
po
100
szt.)
50 szt.

Karta
klienta

500 szt. (tj.
2 wzory po
250 szt.)

Kalendarz
książkowy
dzienny

50 szt.

Format: 85x55, kolor:
4+4, gramatura papieru:
275 g, rodzaj papieru:
Arktika karton + folia
jednostronnie
Format: 290 mm x 73
mm netto ze spadami 294
mm x 77 mm, podwójne
bigowanie,
składanie,
kelejenie,
wykrojnik
prostopadły, skrzydełko
70 mm x 73 mm,
gramatura papieru: 300
g, rodzaj papieru: kreda
satyna
Format: 90 x 50, kolor:
4+4, gramatura papieru:
300 g, rodzaj papieru:
kreda mat
Format:
trójdzielne,
kolor: 4+0, ok. 32x81,
wypukła główka z folią
błysk,
gramatura
kalendarza: karton 270,
gramatura kartek: offset
80 g, 2+0, 3 kpl po 12
kart, stopka: 4+0, tło:
4+0,
kalendarze
pakowane pojedynczo w
koperty kartonowe
Format: 85x55, kolor:
4+4, gramatura papieru:
250 g, rodzaj papieru:
kreda mat
Format: A5, rozmiar
bloku 148 x 210 mm,
okładka
skóra
ekologiczna, liczba stron
360, nazwy dni w języku
polskim, kolor bloku
biały,
kolor
okładki
granatowy,
odrywane
rogi, zakładka, tłoczony
logotyp

4. Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1 – Umowa poligrafia
Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO
Załącznik nr 3 – Specyfikacja
Załącznik nr 4 – Protokół odbioru
Załącznik nr 5 – Księga wizualizacji

Prokurent
/-/ Mariusz Król

