Projekt PN.: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-30/14

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Tytuł zamówienia:
Wykonanie materiałów reklamowych (szkoleniowych) wraz z dostawą w ramach projektu pt.
„Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz
rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach
Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych
środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720OR1400003/09/10),
Specyfikacja techniczna kompletu materiałów reklamowych (szkoleniowych)
4. Torba na dokumenty formatu A4 z jednobarwnym nadrukiem (190 szt).
a) torba z paskiem na ramię o regulowanej długości, zamykana klapą. Jedna przegroda,
kieszenie pod klapą, materiał tworzywo sztuczne.
b) wymiary torby: 33x30x9 cm ± 10%.
c) kolory torby: niebieski, granatowy, zielony (do uzgodnienia z zamawiającym)
d) znakowanie:
- nadruk monochromatyczny, termotransferem w 1 miejscu na klapie,
- kolor nadruku uzgodniony z Zamawiającym,
- maksymalny rozmiar nadruku: 20x25 cm,
- treść nadruku: logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki, logo PO Ryby, logotyp
projektu,
e) pakowanie zbiorcze w karton,
f) ilość – 190 szt.
Wykonawca wykona nadruk jednostronny 3 logotypów (wg wzorów logotypów znajdujących się
poniżej).
Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do oferty kolorowego zdjęcia proponowanej torby.
4. Długopis automatyczny metalowy (190 szt.)
a) - materiał: metal powlekany,
b) - mechanizm przyciskowy,
c) - niebieski wkład
d) - znakowanie długopisu: grawer laserem na dwóch stronach korpusu długopisu zawierający 3
logotypy przedstawione wg wzorów układ: logo Unia Europejska Europejski Fundusz
Rybacki, logo PO Ryby, logotyp projektu.
e) ilość – 190 szt.

3. Kurtka mikropolarowa (190szt.):
a) jednobarwna, kolor: granatowy, czarny, czerwony, zielony (uzgodniony z zamawiającym)
b) wykonanie: kurtka z mikropolaru, zapięcie na zamek, 2 kieszenie boczne.
a) gramatura: min 170g/m2
b) rozmiary: M, L, XL, XXL
c) ilości: M (30 szt.), L (85 szt.), XL (55 szt.), XXL (20 szt.)
d) znakowanie:
 naszywka z nadrukiem kolorowym,
 treść znakowania: układ: logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki, logo PO Ryby,
logotyp projektu,
pakowane pojedynczo w woreczki foliowe, pakowanie zbiorcze – karton,
e) ilość – 190 szt .
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia rodzaju kurtki, załączając do oferty kolorowe
zdjęcie.

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się do przedstawienia trzech
wizualizacji umieszczonych logotypów na wybranych materiałach, z których Zamawiający wybierze
jedną ostateczną wersję.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się do ewentualnego
przeprojektowania przedstawionych materiałów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością i z
powszechnie obowiązującymi standardami.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy w/w logotypy graficzne: logo Unia Europejska, logo
Europejski Fundusz Rybacki PO Ryby 2007-2013, logotyp Projektu.
WZORY LOGOTYPÓW I NAPISU DO UMIESZCZENIA
LOGOTYPY DO NADRUKU NA MATERIAŁACH (wersja full kolor)

LOGOTYPY DO NADRUKU NA MATERIAŁACH (wersja 1-kolor)

NAPIS NA MATERIAŁACH (jeżeli występuje w opisie)
OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCĄ INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE
RYBOŁÓWSTWO
Termin realizacji i miejsce dostawy:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 stycznia 2015 roku.
2. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko całość przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego: Instytut Rybactwa Śródlądowego im Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10 10-719
Olsztyn – Kortowo (sekretariat na I – piętrze pokój 106) do dnia 15 stycznia 2015 roku do godz. 12:00.

Informacje dodatkowe dla Wykonawców:
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bieżące kontakty z
Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

________________________data_____________
Miejscowość

_________________________________________
/pieczątki imienne lub podpisy czytelne osób
uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

