Załącznik nr 1.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(SOPZ)
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych tj. wpinka (pinsa) do marynarki/butonierki,
długopis, filiżanka ze spodkiem, podkładka pod filiżankę, słoik miodu wraz z oznakowaniem w
związku z kampanią Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (zwanym dalej „IMO”).
I.

Część ogólna
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych tj. wpinka
(pinsa) do marynarki/butonierki, długopis, filiżanka ze spodkiem, podkładka pod filiżankę,
słoik miodu z oznakowaniem w związku z kampanią Polski do Rady Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (zwanym dalej „IMO”), zwanych dalej „materiałami”.
2. Wymagania dotyczące jakości wykonania materiałów zostały określone w pkt II SOPZ, zaś
szczegółowy opis materiałów w pkt IV SOPZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie materiałów promocyjnych;
b) oznakowanie materiałów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad stosowania i rozmieszczania znaków graficznych
wraz ze wszystkimi plikami graficznymi do wykorzystania przy oznakowaniu materiałów
zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy;
c) oznakowania (nadruki) na materiałach muszą być umieszczone w widocznym
miejscu i posiadać rozmiar umożliwiający ich bezproblemową czytelność;
d) Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy dostarczy Zamawiającemu próbny egzemplarz produktu objętego
przedmiotem zamówienia. Egzemplarz próbny musi odpowiadać wszystkim
wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszym SOPZ. Próbny egzemplarz
nie musi mieć tłoczeń czy nadruków identycznych z docelowymi, ale
technologia użyta do naniesienia musi być identyczna z użytą przy wykonywaniu
zamówienia. Jeśli próbny egzemplarz nie będzie odpowiadał wymaganiom opisu
z pkt IV SOPZ, procedura opisana powyżej zostanie powtórzona bez zmiany
terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 4;
e) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dostarczy
Zamawiającemu kolorowe zdjęcia materiału wraz z wizualizacją umieszczenia
grafiki. Dopiero po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozpocznie produkcję
materiałów z zamówienia.
4. Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie
21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

II.

Wymagania dotyczące jakości wykonania materiałów.
1. Wszystkie materiały muszą być nowe, w pierwszym gatunku i spełniać następujące
kryteria:
a) muszą być funkcjonalne i spełniać swoje przeznaczenie, w szczególności muszą
zapewniać łatwe i bezproblemowe z nich korzystanie;
b) muszą być trwałe i nie ulegać trwałym zniekształceniom, w szczególności nie
mogą ulegać zniszczeniu przy zwykłym z nich korzystaniu;

III.

IV.

c) muszą być estetycznie i precyzyjnie wykonane; nie mogą się
rozmywać/rozcierać i zmieniać kolorów graficznych, np. podczas pocierania
palcem;
d) nie mogą mieć pęknięć, zarysowań, zagięć oraz innych uszkodzeń;
e) muszą być bezwonne lub posiadać zapach powstały wyłącznie w wyniku
fabrycznego zastosowania technologii produkcji, właściwej dla danego produktu;
f) muszą być wykonane z surowców i materiałów dopuszczonych do obrotu i
posiadających stosowne atesty, oceny zgodności z polską normą lub normą Unii
Europejskiej, a zastosowane elementy mechaniczne muszą spełniać warunki
bezpiecznego użytkowania;
g) muszą być odpowiednio zabezpieczone/umocowane w opakowaniu aby
uniemożliwić przemieszczanie się podczas transportu.
Dostawa zamówienia
1. Wykonawca dostarczy materiały w liczbie oraz rodzaju wskazanym przez
Zamawiającego do siedziby Zamawiającego, w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12. Dostawa
może być zrealizowana wyłącznie w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w
godz. 9:00 –15:00. Dostawa musi być zgłoszona Zamawiającemu, co najmniej dwa 2 dni
kalendarzowe wcześniej.
2. Sposób transportu oraz opakowanie materiałów musi zapewniać zabezpieczenie przed
uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu
odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca zapewni wyładunek produktów, ich przeniesienie oraz złożenie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Poszczególne rodzaje materiałów zostaną dostarczone w opisanych opakowaniach
zbiorczych.
5. Na każdym opakowaniu zbiorczym wykonawca zaznaczy rodzaj materiału wraz z jego
ilością.
Szczegółowy opis materiałów.
Jeśli Zamawiający nie określił precyzyjnie techniki nanoszenia grafiki/znakowania wybór
techniki należy do Wykonawcy, przy czym nadruk powinien być dostosowany do zastosowania
danego przedmiotu i użytego materiału. W przypadku znakowania w wersji pełno-kolorowej,
Zmawiający wymaga użycia takiej liczby kolorów, aby odpowiadała kolorystyce użytej grafiki
(grafika, logotypy, hasła, napisy).

Elegancki długopis w etui dekorowany naturalnym bursztynem bałtyckim










materiał: metal;
kolorystyka nawiązująca do otrzymanej grafiki „Maritime Poland”;
kolor wkładu: niebieski;
etui: kartonowe, wyściełane, kaszerowane pudełko jednoczęściowe zamykane na klapkę z
magnesem w kolorze granatowym opalizującym;
typ znakowania na długopisie: grawer;
typ znakowania na etui, 1 kolor (grafika „Maritime Poland” oraz dwa krótkie zdania);
Produkt opatrzony certyfikatem autentyczności kamienia;
ilość: 350 sztuk;
zdjęcie poglądowe (nie musi być identyczne z docelowym produktem)

Filiżanka typu „Diana” ze spodkiem w pudełku z okienkiem









wymiary orientacyjne: pojemność: 180 ml, wysokość 66 mm, średnica: 89 mm
materiał: ceramika/porcelana;
kolor filiżanki: biały;
kolor pudełka nawiązujący do grafiki „Maritime Poland”;
typ znakowania: kalka ceramiczna, nadruk dwa miejsca; 3 kolory;
typ znakowania na pudełku; 1 kolor (grafika „Maritime Poland” oraz dwa krótkie zdania);
ilość: 350 sztuk.
zdjęcie poglądowe z internetu (nie musi być identyczne z docelowym produktem).

Okrągła podkładka pod filiżankę






wymiary: średnica ok. 90 mm, grubość ok. 1mm;
wykonanie: dolna strona wykonana z antypoślizgowego silikonu; górna strona wykonana z
mikrofibry;
kolorystyka nawiązująca do otrzymanej grafiki „Maritime Poland”;
znakowanie: nadruk do 3 kolorów – grafika „Maritime Poland”;
ilość: 350 sztuk.

Wpinka (pinsa) w etui










wymiary: wpinka do 20 mm; pudełko ok. 40x40 mm;
materiał: srebro (alpaka);
wykończenie: np. malowanie do 3 kolorów/emalia/ łezka epoksydowa;
typ znakowania na pudełku – grafika „Maritime Poland”;
zapięcie: typu. ”motylek”;
forma: lekko wypukła.
technika: np. tłoczenie/odlew
ilość: 500 sztuk.
zdjęcie poglądowe:

Słoik miodu z dekoracją






wymiary: pojemność 100 gr.;
materiał: szklany przeźroczysty słoik oraz dekoracja, w skład której wchodzi: spersonalizowana
tkanina, sznurek lub wstążka;
znakowanie: nadruk na etykiecie/tkaninie - grafika „Maritime Poland”
rodzaj: miód wielokwiatowy lub inny zaproponowany przez Wykonawcę;
ilość: 350 sztuk.

Załącznik nr 1
Grafika „Maritime Poland” (Księga znaku).

