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ZAŁĄCZNIK nr 1 

SPECYFIKACJA   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 

w trybie zapytania ofertowego 
 

NA DRUK I DOSTAWĘ PLAKATÓW, ZAKŁADEK I KUBKÓW 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 

tel. (085) 682 77 50, fax (085) 682 77 52, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa dla Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii 
Nauk plakatów, zakładek i kubków promujących projekt „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów 
dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”. 

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

CZĘŚĆ I - Plakaty 

1. Druk plakatu wg poniższych wytycznych: 
 

Lp. Format Nakład* Papier Kolor 

1. A3 150/ 
200  kreda  matt 135 g/m2 pełen kolor jednostronnie,  

druga strona bez zadruku (4+0) 

2. A2 50/ 
100 kreda  matt 170 g/m2 pełen kolor jednostronnie,  

druga strona bez zadruku (4+0) 
 

2. Technika druku: 
a) druk cyfrowy lub 
b) offset 

‐ wymagane naświetlanie CTP z plików elektronicznych bezpośrednio na płytę offsetową;  
‐ nie zgadzamy się na przygotowanie materiału do druku za pośrednictwem drukowanych 

kalek i matrycy. 
3. Materiały wydawnicze zostaną przygotowane w całości przez Zleceniodawcę i zapisane na 

nośniku cyfrowym (DVD-ROM) w formacie pdf i CorelDraw. 
4. Koszty dostarczenia do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży wydrukowanych materiałów 

ponosi drukarnia. 
5. Wymagane dostarczenie proofu cyfrowego do wcześniejszej oceny i zatwierdzenia efektu 

końcowego wydrukowanego przedmiotu zamówienia. 

*dokładne określenie ilości egzemplarzy nastąpi po dokonaniu wyboru Dostawcy, na podstawie ceny jednostkowej 
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CZĘŚĆ II - Zakładki 

1. Druk zakładek wg poniższych wytycznych: 

Format Nakład* Papier Kolor Uwagi 

35 x 190 
mm 

200/ 
400/ 
500 

Papier kredowy 350 g/m2 

Foliowanie dwustronne folią 
błyszczącą 

zadruk dwustronny; 
pełen kolor 
obustronnie 

Na górnej krawędzi 
wycięcie  

w nieregularnym kształcie 
 
2. Technika druku: druk cyfrowy lub offset.  
3. Projekt grafiki zostanie przygotowany przez Zleceniodawcę i zapisany na nośniku cyfrowym  

(DVD-ROM) w formacie pdf i CorelDraw. 
4. Koszty dostarczenia do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży wydrukowanych materiałów 

ponosi drukarnia. 
5. Wymagane dostarczenie proofu cyfrowego do wcześniejszej oceny i zatwierdzenia efektu 

końcowego wydrukowanego przedmiotu zamówienia. 
 

CZĘŚĆ III – Kubki z nadrukiem 

1. Dostawa kubków z wydrukiem wg poniższych wytycznych: 

Rodzaj Nakład* Kolor 
Kubek ceramiczny biały,  

z dużym uchem,  kształt prosty,  
pojemność 350-360 ml 

150/200 
 

pełen kolor; nadruk na ściankach zewnętrznych, 
nadruk zewnętrzny na spodzie  

 
2. Projekt grafiki zostanie przygotowany przez Zleceniodawcę i zapisany na nośniku cyfrowym  

(DVD-ROM) w formacie pdf i CorelDraw. 
3. Koszty dostarczenia do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży przedmiotu zamówienia 

ponosi Dostawca. 
4. Wymagane dostarczenie proofu cyfrowego do wcześniejszej oceny i zatwierdzenia efektu 

końcowego wydrukowanego przedmiotu zamówienia. 
 
CZĘŚĆ IV – Roll up z wydrukiem 

1. Dostawa roll up z wydrukiem wg poniższych wytycznych: 

Format Ilość Stelaż Materiał drukowany Wydruk Akcesoria 

100x200 1 

profil 
aluminiowy, 

gruby, 
stabilny 

Wysokogatunkowa, biała 
tkanina powlekana dwustronnie 
PVC z czarnym ekranem 
nieprzepuszczającym światła 
wewnątrz (Block-Out); 
gramatura min. 470 g/m²  

Pełen kolor, kolory nasycone; 
wydruk jednostronny, mat, 
odporny na blaknięcie, 
rozdzielczość min. 720 dpi 

pokrowiec 

 
2. Projekt grafiki zostanie przygotowany przez Zleceniodawcę i zapisany na nośniku cyfrowym  

(DVD-ROM) w formacie tiff, jpg, pdf i CorelDraw. 
3. Koszty dostarczenia do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży przedmiotu zamówienia 

ponosi Dostawca. 

*dokładne określenie ilości egzemplarzy nastąpi po dokonaniu wyboru Dostawcy, na podstawie ceny jednostkowej 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

14 dni od daty złożenia materiałów. 

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ORAZ OTWARCIA OFERTY 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  08.11.2013 r. do godziny 10:00 na adres: 
 
Instytut Biologii Ssaków PAN 
ul. Waszkiewicza 1 
17-230 Białowieża 
 
lub przesłać mailowo na adres:  annamilko@ibs.bialowieza.pl  
 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji.  
2. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Dostawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny jednostkowej. 
2. Zamawiający dokona zamówienia w odniesieniu do przedstawionej w ofercie ceny jednostkowej. 
3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone  

w specyfikacji oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawca 
zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia 
do siedziby zamawiającego. 

4. Cena oferty musi być podana w walucie polskiej i uwzględniać podatek VAT.  
 
KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert i wyborze oferty 
najkorzystniejszej: 

1. Cena         100 % 

 
OSOBA DO KONTAKTU 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: 

Anna Milko - tel. 085 682 77 76 

e-mail: annamilko@bs.bialowieza.pl  

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Dostawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 


