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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Część 1: usługa druku i oprawy oraz dostawa 500 egzemplarzy dwujęzycznego (w języku
polskim i angielskim) albumu okolicznościowego, dotyczącego przebudowy Biblioteki.
2) Część 2: opracowanie graficzne i wydruk oraz dostawa wystawy planszowej.
CPV 79823000-9 usługi drukowania i dostawy
2. Parametry techniczne, niezbędne do realizacji 1 Części zamówienia:
1) format: 24 cm x 30 cm (wys. x szer.)
2) liczba stron: 200 - 250
3) papier: kreda mat 150 g/m2
4) full color
5) okładka: 4+0 lakier UV
6) oprawa twarda (szyta, klejona)
7) nakład: 500 egz.
8) technika druku: offset.
3. Zastosowane materiały i techniki drukarskie muszą zagwarantować wysoką jakość druku: wierne
odwzorowanie kolorów, dokładne spasowanie matryc, nie odbijanie się druku, widoczne
zanieczyszczenia matrycy czy sklejanie się kartek.
4. Gotowy materiał do druku Zamawiający dostarczy Wykonawcy na płycie CD/DVD w ciągu 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy.
5. Wydawnictwo posiada ISBN.
6. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wydruk próbny Wydawnictwa. Zamawiający ma 5 dni
roboczych, licząc od daty jego otrzymania, na akceptację lub zgłoszenie uwag do wydruku.
7. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedstawi Zamawiającemu poprawiony wydruk uwzględniający wszystkie uwagi
i zastrzeżenia Zamawiającego.
8. Całość nakładu albumu dostarczona ma być do 27.11.2020 r. do Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, w Warszawie, siłami Wykonawcy
i na jego koszt, przy użyciu własnych środków transportu i na własne jego ryzyko.
9. Zakres 2 Części przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie 30 plansz, spienione PCV 70 x100 cm, kolor biały, grubość 5 mm,
2) druk na folii 4+0 metodą cyfrową,
3) naklejenie wydruku na płyty PCV,
4) zabezpieczenie wydruku laminatem matowym,
5) opracowanie graficzne plansz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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10. Zamawiający w ciągu 5 dni od zawarcia umowy przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia
11. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wydruk próbny. Zamawiający ma 5 dni roboczych,
licząc od daty jego otrzymania, na akceptację lub zgłoszenie uwag do wydruku.
12. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedstawi Zamawiającemu poprawiony wydruk uwzględniający wszystkie uwagi
i zastrzeżenia Zamawiającego.
13. Tematem wystawy jest przebudowa bibliotecznego budynku tzw. „Plomby”, z wykorzystaniem zdjęć
archiwalnych, ukazujących budynek przed przebudową oraz aktualnych, dokumentujących przebieg
robot budowlanych i po ich zakończeniu. Na każdej planszy widoczne będą fotografie wraz z krótkim
tekstem.
14. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy wykonanych plansz,
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, przy zachowaniu terminu realizacji zamówienia. Dopuszcza
się dostawy częściowe, przy czym ostatnia dostawa wykonana ma być najpóźniej w terminie realizacji
zamówienia.
15. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa, wniesienie i złożenie dostarczonych plansz
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
16. Dostarczane plansze mają
być opakowane (w kartony/pudła) w taki sposób, aby nie dopuścić
do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu.
W zakresie każdej z Części:
17. Wykonawca winien stosować zasady wynikające z obowiązujących, następujących dokumentów:
1) „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji”;
2) „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020”;
3) „Grafika komunikatów w perspektywie finansowej 2014-2020.”
18. Wymienione wytyczne zawierają m.in. wzory logotypów z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
19. Wykonawca odpowiada za błędy literowe, układ i jakość drukowanych materiałów w tym zdjęć, błędne
podpisy pod zdjęciami, które pojawiły się z winy Wykonawcy.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skrytka nr 365, tel. 22 537-41-58, fax 22 621-19-68, biblioteka@koszykowa.pl

