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Wrocław, 15.03.2018 r. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego wykonania materiałów promocyjnych, począwszy od 

projektu graficznego do produkcji gotowych materiałów, zaprojektowanych wg kryteriów i wymogów 

przedstawionych przez Zamawiającego.  

 

Na przedmiot zamówienia składają się pozycje: 

- plakat informacyjny o prowadzonym projekcie pn. „Opracowanie formulacji i technologii syntezy 

przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o zwiększonej 

skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” realizowanego w ramach Działania 

1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

- ścianka reklamowa, tekstylna SNAKE (ROLLUP); 

- ścianka reklamowa, tekstylna Monolith; 

- obrus tekstylny z nadrukiem. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Plakat informacyjny o prowadzonym projekcie pn. „Opracowanie formulacji i technologii syntezy 

przemysłowej polimerowego, przyjaznego dla środowiska pigmentu antykorozyjnego o 

zwiększonej skuteczności do zastosowania w organicznych powłokach ochronnych” realizowanego 

w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i 

prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

a) Wydruk plakatu informacyjnego: projekt graficzny opracowany zgodnie z kryteriami stawianymi 

Beneficjentom programów UE zostanie dostarczony Wykonawcy; 

b) Format: A5; 

c) Papier: karton 300 g biały spód; 

d) Ilość: 1 szt. 

 

 

Wszystkie poniżej opisane materiały zostaną wykonane zgodnie z projektem graficznym przygotowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

 

2. Ścianka reklamowa tekstylna SNAKE (ROLLUP) 
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a) Przygotowanie projektu graficznego zgodnie z ustaleniami; 

b) Wymiary: max 93 cm (szerokość) x min 220 cm (wysokość)1 x max 80 cm (głębokość); 

c) Materiał: 

• Konstrukcja aluminiowa, z możliwością samodzielnego montażu i demontażu; 

• Materiał tekstylny do nadruku naciągany na konstrukcję aluminiową; 

d) Ilość: 1 szt. 

 

3. Ścianka reklamowa, tekstylna Monolith 

a) Przygotowanie projektu graficznego zgodnie z ustaleniami; 

b) Wymiary: min. 150 cm (szerokość) x  min 220 cm (wysokość)2 x max 250 cm (głębokość); 

c) Materiał: 

• Konstrukcja aluminiowa, z możliwością poskładania i transportu; 

• Materiał tekstylny do nadruku naciągany na konstrukcję aluminiową; 

d) Ilość: 1 szt. 

 

4. Obrus tekstylny z nadrukiem 

a) Nadruk: logo firmowe, adres strony www, deseń ; 

b) Wymiar: 78 cm (wysokość) x 125 cm (szerokość) x  61 cm (głębokość); 

c) Materiał: biały materiał tekstylny; 

d) Ilość: 1 szt. 

 

 

Maksymalna waga wszystkich wykonanych materiałów nie może przekroczyć 22 kg. Wszystkie materiały 

muszą być łatwe w montażu, demontażu i transporcie. 

Wykonawca nie może złożyć oferty częściowej. Złożona oferta musi zawierać wycenę każdej z części 

składowych przedmiotu zamówienia. 

Koszt transportu pokryje Wykonawca. 

 

Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający będzie oceniać złożone oferty, punktując je wg następujących kryteriów: 

• 70% - cena (70 punktów) 

• 30% - termin wykonania (30 punktów), 

 

licząc punktację wg następującego algorytmu: 

• cena najniższa / cena badana x 70 

• najmniejsza ilość dni na wykonanie / badana ilość dni na wykonanie x 30 

 

Oba kryteria zostaną, punktacyjnie zsumowane, a Oferent z najwyższą liczbą punktów (max 100) otrzyma 

                                                                 
1 Wysokość ścianki SNAKE (ROLLUP) musi odpowiadać wysokości zaproponowanej ścianki Monolith 
2 Wysokość ścianki Monolith musi odpowiadać wysokości zaproponowanej ścianki SNAKE (ROLLUP)  
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Zlecenie przedmiotu zamówienia, w którym zostaną uzupełnione daty i cena wg złożonej oferty. 

 

Termin związania ofertą to 30 dni.  
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Formularz ofertowy  

/wypełnia Wykonawca/ 

 

 

Lp. Nazwa ilość 
Cena netto / 

cena brutto 

Czas wykonania (dni 

robocze), liczona od dnia 

podpisania zlecenia 

1 
Plakat informacyjny o prowadzonym projekcie 1 szt. 

  

2 Ścianka reklamowa tekstylna SNAKE (ROLLUP) - 

wykonanie 
1 szt. 

 

 

 

3 Ścianka reklamowa tekstylna SNAKE (ROLLUP) – 

projekt graficzny 
1 szt. 

  

4 
Ścianka reklamowa, tekstylna Monolith - wykonanie 1 szt. 

  

5 Ścianka reklamowa, tekstylna Monolith – projekt 

graficzny 
1 szt. 

  

6 
Obrus tekstylny z nadrukiem – wykonanie 1 szt. 

  

7 
Obrus tekstylny z nadrukiem – projekt graficzny 1 szt. 

  

 

 

Proszę o podanie wycen wg powyższej tabeli 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Podpis Wykonawcy 
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Wrocław, …………….……… 

 

Zlecenie 

- WZÓR - 

 

Zleceniodawca: 

NanoPure Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000514521, NIP: 898-220-79-87, REGON: 022445110, zwaną dalej 

Zamawiającym, którą reprezentuje: 

 

……………………………………. – ………………………………………. 

……………………………………. – ………………………………………. 

zleca 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…….; ul. …………………………………….; NIP: ……………………….; Regon:……………...   zwaną dalej 

Wykonawcą, którą reprezentuje: 

 

……………………………………. – ………………………………………. 

……………………………………. – ………………………………………. 

usługę polegającą na zaprojektowaniu, produkcji i dostarczeniu Zamawiającemu materiałów promocyjnych wg 

opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Zlecenia 

 

 

Komplet materiałów promocyjnych w którego skład wchodzą: 

  

Lp. Nazwa Ilość 

1 Plakat informacyjny o prowadzonym projekcie 1 szt. 

2 Ścianka reklamowa tekstylna SNAKE (ROLLUP) - wykonanie 1 szt. 

3 Ścianka reklamowa tekstylna SNAKE (ROLLUP) – projekt graficzny 1 szt. 

4 Ścianka reklamowa, tekstylna Monolith - wykonanie 1 szt. 

5 Ścianka reklamowa, tekstylna Monolith – projekt graficzny 1 szt. 

6 Obrus tekstylny z nadrukiem – wykonanie 1 szt. 

7 Obrus tekstylny z nadrukiem – projekt graficzny 1 szt. 
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Całościowy koszt usługi: …………………… zł netto  / ………………….  zł brutto, w tym: 

 

 

Lp. Nazwa ilość 
Cena netto / cena 

brutto 

Czas wykonania (dni robocze), 

liczona od dnia podpisania 

zlecenia 

1 Plakat informacyjny o prowadzonym 

projekcie 
1 szt. 

  

2 Ścianka reklamowa tekstylna SNAKE 

(ROLLUP) - wykonanie 
1 szt. 

 

 

 

3 Ścianka reklamowa tekstylna SNAKE 

(ROLLUP) – projekt graficzny 
1 szt. 

  

4 Ścianka reklamowa, tekstylna Monolith - 

wykonanie 
1 szt. 

  

5 Ścianka reklamowa, tekstylna Monolith – 

projekt graficzny 
1 szt. 

  

6 
Obrus tekstylny z nadrukiem – wykonanie 1 szt. 

  

7 Obrus tekstylny z nadrukiem – projekt 

graficzny 
1 szt. 

  

 

Koszty transportu pokrywa Wykonawca. 

Płatność nastąpi przelewem na Konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, 21 dni po wystawieniu faktury. 

 

 

 


