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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostarczenie do Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej w Warszawie materiałów promocyjnych w celu promowania zadań z zakresu polityki
senioralnej na Mazowszu. Zamówienie w częściach.
Część I
1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. przygotowanie projektu graficznego koperty życia zawierającej kartę informacyjną i
naklejkę na lodówkę w liczbie 2000 sztuk wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej.
2. przygotowanie opaski odblaskowej z nadrukiem.
2 SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA KOPERTY ŻYCIA Z NAKLEJKĄ NA LODÓWKĘ
2.1
2.2
2.3

Koperta życia wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego wymiarach 16 cm x
22,5 cm ( z tolerancją wymiarów +/- 5% każdy).
Karta informacyjna z czcionką i literami czytelnymi dla osób starszych (wskazana
czcionka w rozmiarze +/- 16).
Naklejka na lodówkę z treścią „TU JEST KOPERTA ŻYCIA”, przygotowana czytelną
czcionką dla osób starszych (wskazane litery drukowane w rozmiarze +/-20).

3 WARUNKI WSPÓŁPRACY I ZASADY AKCEPTACJI ZAMÓWIENIA KOPERT
ŻYCIA
3.1
Wykonawca i Zamawiający wyznaczą imiennie osoby odpowiedzialne za kontakty
pomiędzy stronami (m.in. przekazywanie informacji i wskazówek, zgłaszanie uwag).
Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w formie elektronicznej i/lub
telefonicznej.
3.2
Po podpisaniu umowy na realizację zamówienia, Zamawiający przekaże wskazówki
i materiały (logotypy) do wykonania projektów graficznych.
3.3 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt graficzny koperty
życia, karty informacyjnej i naklejki na lodówkę. Zamawiający może wnosić uwagi i
zastrzeżenia do projektu. Ustalenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
poprzedzą sformułowanie ostatecznego projektu. Produkt końcowy musi być zgodny z
zaakceptowanym projektem.
3.4
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do wykonanych
projektów graficznych.
3.5 Termin realizacji: do 17.08.2018r.
1

3.6

Zdjęcia poglądowe poniżej:

Zdjęcie nr 1

4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA OPASKI ODBLASKOWEJ Z NADRUKIEM

4.1.

Kolor opaski – odcień ciemny zielony

4.2.

Rozmiar opaski +/-5 cm x 34 cm

4.3.

Materiał: odblaskowy

4.4.

Nadruk: jeden kolor

4.5.

Rozmiar nadruku: +/- 14 cm x +/- 3 cm

4.6.

Rodzaj nadruku: sitodruk

4.7.

Liczba sztuk: 2000

4.8.

Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania projektu graficznego nadruku
przedstawi Zamawiającemu 3 modele opasek do wyboru Zamawiającego.

4.9.

Zamawiający może wnosić uwagi i zastrzeżenia do projektu. Ustalenia pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą poprzedzą sformułowanie ostatecznego projektu. Produkt
końcowy musi być zgodny z zaakceptowanym projektem.

4.10.

Termin realizacji: do 17.08.2018r.

Zdjęcie poglądowe poniżej
Zdjęcie nr 2
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