Opis zamówienia

Nazwa:
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS
Źródło finansowania:
Fundusze przeznaczone na zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym Aeropolis

Opis przedmiotu zamówienia:
I.

Postanowienia ogólne:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, naniesienie logotypu „AEROPOLIS” oraz dostawa materiałów promocyjnych na zasadach określonych
poniżej.
2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wyłącznie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami zgodnymi z projektami graficznymi
wcześniej zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
3. Dostawa materiałów promocyjnych zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie
strony w ciągu trzech dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatniego materiału promocyjnego.
4. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie dostarczone materiały promocyjne
oraz na wykonane nadruki, grawerunki, tłoczenia itp.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej projekty graficzne wszystkich materiałów promocyjnych w
ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego w formie elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania projektów graficznych
(tekst, zdjęcia, logotypy itp.:)
7. Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne w formie pisemnej lub e-mailowej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia do
Zamawiającego.
8. Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów
graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do budynku Inkubatora Technologicznego PPNT w Jasionce 954, 36-002 Jasionka do
18 grudnia 2015 roku do godz.12.00. Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.
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II.

Szczegółowy opis zamówienia

Nazwa

Ilość szt.

Kolor

Znakowanie

Opis
Format: A4 tygodniowe
Rozmiar: ok. 210 x 297mm
Surowiec: okładka Eko
skóra w kolorze brązowym
jasnym i brązowym
ciemnym, kalendarium –
papier offsetowy biały

Kalendarz książkowy
na rok 2016

50 sztuk jasny brąz,

Rysunek poglądowy:

100

50 sztuk brąz
ciemny

Tłoczenie na okładce, logo Aeropolis w górnej części
okładki,

Zawartość: układ
tygodniowy, imieniny i
święta, atlas z mapami
(pełen kolor), wstążka
wewnętrzna kalendarza,
część informacyjna
zawierająca co najmniej:
numery kierunkowe,
międzynarodowe, odległości
drogowe, notes
teleadresowy, mapa Polski,
mapa Europy. Bez stopki
wydawniczej.
Rodzaj druku: druk
offsetowy wysokiej jakości
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Format: A6
Kalendarz książkowy,
kieszonkowy A6 na
rok 2016

Rozmiar: ok. 87 x 150 mm

Rysunek poglądowy:

50

50 sztuk różowy,

Tłoczenie na okładce, logo Aeropolis w górnej części
okładki,

Surowiec: okładka Eko
skóra w kolorze różowy,
papier chamois 70g, druk
szaro-bordowy
Zawartość: układ
tygodniowy, wstążka
wewnętrzna, część
informacyjna, mapy na
wyklejkach, notes tele -

adresowy

III.

Kody CPV :
30199792-8 – Kalendarze

IV.

Wymagania dodatkowe:
a) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy wycenie wykonania projektów graficznych materiałów promocyjnych objętych
przedmiotem zamówienia.
b) Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia na każdej sztuce dostarczonego materiału promocyjnego następującego logotypu:
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c) W szczególnie uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę umiejscowienia logotypów po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego na przedmiotową zmianę. Powyższa zmiana objęta jest ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.
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