Załącznik nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalendarzy na rok 2022 dla Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii.
2. Przedmiot zamówienia będzie obejmował:
a) Opracowanie projektów graficznych znakowania kalendarzy, zawierających
m.in. logotypy Zamawiającego i informacje o Urzędzie, oraz ich wykonanie i
nadruk na nich
b) Dostawę kalendarzy do siedziby Zamawiającego, w ilości i jakości zgodnej
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3. Logotypy Zamawiającego zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Projekty znakowania muszą zawierać logotypy właściwe dla GUGiK.
5. Kalendarze mają spełniać:
a) wymagania określone w Specyfikacji technicznej (tabela nr 1);
b) określone przez Zamawiającego wymagania dot. jakości.
W umowie planowane są do umieszczenia zapisy dotyczące jakościowej oceny
dostarczonych materiałów, którymi Zamawiający będzie się kierował podczas
odbioru przedmiotu zamówienia:
„Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający sprawdzał
w szczególności:
• Funkcjonalność, tj. czy produkt spełnia swoje przeznaczenie;

będzie

• Trwałość, tj. czy produkt nie ulega trwałym zniekształceniom, uszkodzeniom;
• Estetykę wykonania, tj. czy:
o brak jest zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń
produktu widocznych gołym okiem, grawerowanie oraz nadruk są
starannie wykonane;
o poszczególne części produktów są dobrze do siebie dopasowane oraz
zamocowane;
o graficzne elementy produktu są czytelne, nie ścierają się, nie
rozmazują, ani nie zmieniają kolorów podczas pocierania dłonią oraz
drapania paznokciem.”
Jeżeli dostarczone produkty nie będą spełniały wymagań dotyczących
Funkcjonalności, Trwałości i Estetyki określonych przez Zamawiającego – produkty
nie zostaną odebrane – Wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia ich do
stanu zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
Za
doprowadzenie
nieodebranych
produktów
do
stanu
zgodnego
z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe
wynagrodzenie.”
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6. Wykonawca przedstawi minimum 2 propozycje produktów dla każdego rodzaju
kalendarza wymienionego w Tabeli 1 - Specyfikacja techniczna kalendarzy, z
których Zamawiający dokona ostatecznego wyboru produktów, względnie zgłosi
uwagi, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przedstawienia
propozycji przez Wykonawcę.
7. Propozycje, o których mowa w ust. 4 muszą zostać przedstawione Zamawiającemu
w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego i odebrać po
akceptacji Zamawiającego propozycje, o których mowa w ust. 4, na własny koszt.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie nie
później niż 5 dni roboczych od daty wyboru propozycji, o której mowa w ust. 4
przez Zamawiającego, w formie PDF-a wizualizacji projektu umieszczenia nadruku
logotypów dla każdego zamawianego kalendarza, w celu potwierdzenia zgodności z
wymaganiami określonymi w wytycznych, o których mowa w pkt. 3 a) oraz b)
Załącznika Nr 1 do Umowy.
10. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania wizualizacji projektu,
o którym mowa w ust. 7, zaakceptuje projekt względnie zgłosi uwagi.
11. Wykonawca wprowadzi zgłoszone przez Zamawiającego uwagi nie później niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.
12. Przy
realizacji
umowy
Wykonawca
będzie
ściśle
współpracował
z wyznaczonymi osobami po stronie Zamawiającego.
13. Opracowanie graficzne, treść projektów oznakowania kalendarzy oraz wygląd
materiałów, musi uzyskać akceptację.
14. Poza treściami uzgodnionymi z Zamawiającym, Wykonawca nie ma prawa
do umieszczania innych treści, w tym między innymi: oznaczeń własnych, reklam
własnych lub podmiotów trzecich.
15. Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1. Tabela 1 - Specyfikacja techniczna kalendarzy
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Załącznik nr1do SOPZ
Nr ref.:

Tabela 1. Specyfikacja techniczna kalendarzy
L.p.

1

Przedmiot

Zdjęcie poglądowe

Kalendarz
książkowy na 2022
rok

Kalendarz
książkowy na 2022
rok
2

1

Szczegółowy opis przedmiotu
Kalendarz książkowy format A6:
Układ: tydzień na dwóch stronach
Wcięcia z oznaczeniem miesiąca
Kalendarium 5 – języczne (PL, GB, D, F, RUS)
Druk stron kolorowy
Materiał skóropodobny bez połysku z tłoczeniem roku
oraz logo GUGiK na okładce.
Logo Służby Cywilnej na pierwszej stronie
Aktualna mapa Polski wklejona w środek kalendarza Zamawiający udostępni materiały.
Kolor: niebieski i czerwony (po 150 szt. każdego koloru)
Kalendarz książkowy format 145x205 mm –
Układ: dzienny na jednej stronie
Wcięcia z oznaczeniem miesiąca
Kalendarium 5 – języczne (PL, GB, D, F, RUS)
Druk stron kolorowy
Materiał skóropodobny bez połysku z tłoczeniem roku
oraz logo GUGiK na okładce.
Logo Służby Cywilnej na pierwszej stronie.
Kolor: niebieski i czerwony (po 150 szt. każdego koloru)

Nadruk 1

Nadruk tłoczony

Nadruk tłoczony

Parametry techniczne nadruków

Nadruk powinien zawierać:
• Logotyp GUGiK

Nadruk powinien zawierać:
• Logotyp GUGiK

Ilość

300

300

Zamawiający nie dopuszcza znakowania produktów przy użyciu naklejek.
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Nr ref.:

L.p.

3

4

Przedmiot

Kalendarz
książkowy na 2022
rok

Kalendarz biurkowy
na spirali na 2022
rok format 298x105
mm

Zdjęcie poglądowe

Szczegółowy opis przedmiotu
Kalendarz książkowy format A4:
Układ: tydzień na dwóch stronach
Wcięcia z oznaczeniem miesiąca
Kalendarium 5 – języczne (PL, GB, D, F, RUS)
Druk stron kolorowy
Materiał skóropodobny bez połysku z tłoczeniem roku
oraz logo GUGiK na okładce.
Logo Służby Cywilnej na pierwszej stronie
Kolor: niebieski i czerwony (po 150 szt. każdego koloru)
Układ w poziomie otwierany do góry (tj. spiralana górnej
krawędzi)
Wcięcia z oznaczeniem miesiąca
Kalendarium 5 – języczne (PL, GB, D, F, RUS)
Druk stron kolorowy
Materiał skóropodobny lub karton bez połysku z
tłoczeniem roku oraz logo GUGiK i logo Służby
Cywilnej na okładce.

Nadruk 1

Nadruk tłoczony

Nadruk
jednostronny,
kolorowy.

Parametry techniczne nadruków

Ilość

Nadruk powinien zawierać:
• Logotyp GUGiK

300

Nadruk powinien zawierać:
• Logotyp GUGIK
• Logotyp Służby Cywilnej
• Grafikę wykonaną przez Wykonawcę i
zaakceptowaną przez Zamawiającego

300
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Nr ref.:

L.p.

5

Przedmiot

Kalendarz
trójdzielny na 2022
r.

Zdjęcie poglądowe

Szczegółowy opis przedmiotu
Główka kalendarza:
1) wymiary: 31 x 20 cm,
2) druk: 4/0 full kolor CMYK ,
3) papier: Karton Alaska 250g ,
4) folia: błysk jednostronnie,
5) wypukła: kaszerowana, z gąbką introligatorską,
6) grafika związana uzgodniona z Zamawiającym,
przekazana przez Zamawiającego;
Dodatkowe miejsce na informacje:
1) wymiary: 31 x 7,5 cm,
2) druk: 4/0 full kolor CMYK,
3) papier: Karton Alaska 250g,
4) folia: błysk jednostronnie,
5) treść informacji dodatkowych uzgodniona
z Zamawiającym;
Kalendaria:
1) wymiary: 29 x 145 mm,
2) kolorystyka: czerwono – niebieska,
3) papier: Offset 80g,
4) 3 kalendaria jednomiesięczne (na miesiąc obecny,
poprzedni i następny),
5) okienko - wskazujące aktualną datę,
nazwy miesięcy i dni tygodnia po polsku;

Nadruk 1

Nadruk na
kalendarzu kolor
CMYK z jednej
strony. Nadruk.

Parametry techniczne nadruków

Nadruk powinien zawierać:
• Logotyp GUGIK
• Logotyp Służby Cywilnej
• Grafikę wykonaną przez Wykonawcę i
zaakceptowaną przez Zamawiającego

Ilość

300
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7

Przedmiot

Kalendarz
sześciodzielny na
2022 r.

Podkładka pod
mysz komputerową
z kalendarzem na
2022 rok

Zdjęcie poglądowe

Szczegółowy opis przedmiotu
Główka kalendarza:
1) wymiary: 31 x 20 cm,
2) druk: 4/0 full kolor CMYK ,
3) papier: Karton Alaska 250g ,
4) folia: błysk jednostronnie,
5) wypukła: kaszerowana, z gąbką introligatorską,
6) grafika związana uzgodniona z Zamawiającym,
przekazana przez Zamawiającego;
Dodatkowe miejsce na informacje:
1) wymiary: 31 x 7,5 cm,
2) druk: 4/0 full kolor CMYK,
3) papier: Karton Alaska 250g,
4) folia: błysk jednostronnie,
5) treść informacji dodatkowych uzgodniona
z Zamawiającym;
Kalendaria:
1) wymiary: 29 x 145 mm,
2) kolorystyka: czerwono – niebieska,
3) papier: Offset 80g,
Podkładka uchylna pod mysz komputerową z
kalendarzem na 2022 rok:
1) Format – prostokąt min 16 x 23 cm
2) Wierzchnia warstwa – folia przezroczysta lekko
fakturowana folia PCV 0,3mm
3) środek - 12 stronicowe kalendarium z
indywidualnym nadrukiem na papierze kredowym
4) Spodnia warstwa – pianka PCV koloru szarego
lub czarnego

Nadruk 1

Nadruk na
kalendarzu kolor
CMYK z jednej
strony. Nadruk.

Parametry techniczne nadruków

Nadruk powinien zawierać:
• Logotyp GUGIK
• Logotyp Służby Cywilnej
• Grafikę wykonaną przez Wykonawcę i
zaakceptowaną przez Zamawiającego

Nadruk powinien zawierać:
• Logotyp GUGIK
• Informacja na okładce
notesu:
Nadruk na podkładce Główny Urząd Geodezji i Kartografii
z grafiką GUGiK
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
kolor CMYK
gugik@gugik.gov.pl
www.gugik.gov.pl
• Grafika wykonana przez Wykonawcę

Ilość

70

300
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