Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej: druk, pakowanie oraz dostawę do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w tym transport i rozładunek) materiałów
informacyjnych, tj. ulotka, ulotka składana, plakat na potrzeby realizacji „Pilotażu badań HPVDNA” określonych w poniższej tabeli.
1) Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:
a. Prawa autorskie do tekstów oraz innych materiałów zamieszczonych na ulotkach, ulotkach
składanych i plakatach należą do Zamawiającego.
b. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wszystkich druków z użyciem papieru jednego
producenta.
c. Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej wstępne projekty materiałów do
wydrukowania.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości oraz poprawności druku przed
wydrukowaniem całego nakładu materiałów. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia
wydruków próbnych do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
elektronicznej wersji projektów materiałów od Zamawiającego.
e. W przypadku zleceń druków o nakładzie przekraczającym 3 000 egzemplarzy lub
o wartości przekraczającej 1 500 złotych netto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania
od Wykonawcy przed rozpoczęciem druku certyfikowanego proofu cyfrowego danego druku.
f. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego certyfikowane proofy cyfrowe
w terminie nie dłuższym, niż 2 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego plików
produkcyjnych.
g. W razie zgłoszenia do przedstawionych wydruków przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń,
Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i do ponownego przedstawienia wydruków
próbnych do akceptacji Zamawiającego.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści materiałów informacyjnych.
i. Materiały będące przedmiotem zamówienia muszą być zapakowane w papier lub folię
termokurczliwą.
j. Na każdej paczce winien się znaleźć rodzaj materiału informacyjnego, liczba egzemplarzy (opis
zawartości opakowań zbiorczych).
k. Zamówienie będzie zrealizowane przez Wykonawcę od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia
2021 r.
l. Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się do zapewnienia transportu i rozładunku przedmiotu
umowy wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Roentgena 5, 02-781 Warszawa (budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów) lub pod inny adres
wskazany przez Zamawiającego, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00
do 15:00, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
m. Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu uszkodzonych bądź wadliwie wydrukowanych
materiałów. W takim przypadku niezależnie od innych uprawnień wynikających z rękojmi za wady
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do ponownego wydruku.
n.Termin realizacji dostawy wynosi 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zaakceptowania przez
Zamawiającego wersji wydruku.

