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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę, a w przypadku tablic również
montaż, następującego asortymentu:
1. Naklejki, zgodnie z projektem Zamawiającego:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Asortyment
Naklejka
Naklejka
Naklejka
Naklejka

rozmiar
40 mm x 100 mm
format A6
format A5
format A4

Opis wymagań
wydruk pełno kolorowy na trwałym
materiale samoprzylepnym, odpornym na
zmywanie i działanie środków
chemicznych i dezynfekujących, klej
dobrze przylegający do powierzchni
chropowatych

Liczba sztuk
4000
100
200
500

Termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego:
7 dni od dnia zawarcia Umowy
2. Roll-upy dwustronne zgodnie z projektem Zamawiającego
Lp.
1.

Asortyment
Roll-up

rozmiar
100 cm x 200 cm

Opis wymagań
szeroka kaseta wykonana z aluminium
bez nóżek, przykręcane boczki (np.
chromowane), regulacja poziomu za
pomocą niewielkich odkręcanych stopek,
niewidoczne mocowanie drążka.
W zestawie z torbą transportową
otwieraną (zamek błyskawiczny) w całej
jej szerokości. Wydruk dwustronny, dwa
różne projekty graficzne na dwóch
stronach roll-upa pełny kolor, blockout,
250 g/m2.
Zgodnie z projektami Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje ewentualne
techniczne przygotowanie projektów do
wydruku (np. spady)

Liczba sztuk
10

Termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego:
7 dni od dnia zawarcia umowy
3. Ścianka promocyjna dwustronna zgodnie z projektem Zamawiającego
Lp.
1.

Asortyment
Ścianka
promocyjna

rozmiar
304 cm x 228 cm
(+/- 10%)

Opis wymagań
konstrukcja aluminiowa złożona z
aluminiowych rurek, grafika dwustronna
(różne projekty)
W zestawie z torbą transportową.
Wydruk na tkaninie poliestrowej, pełno
kolorowy, wykonany technologią np.
sublimacyjną.
Zgodnie z projektami Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje ewentualne
techniczne przygotowanie projektów do
wydruku (np. spady)

Liczba sztuk
1

Termin wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego:
7 dni od dnia zawarcia umowy
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4. Tablice informacyjno-pamiątkowe, zgodnie z projektem Zamawiającego, 77 sztuk
Wymagania techniczne:
- wymiary tablicy informacyjnej: 120 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość)
- tablica musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: być nowa, wykonana z wysokiej
jakości materiałów zapewniających wysoki poziom estetyki i trwałości;
W przypadku mocowania wewnątrz budynków, powinna być wykonana z pianki PCV o
grubości 5 mm. Mocowanie dwustronną taśmę klejącą wysokiej jakości lub w sposób
równoważny po uzgodnieniu z Zamawiającym/Partnerem Projektu.
W przypadku instalacji na konstrukcji wsporczej:
Tablica powinna być wykonana z materiału kompozytowego o grubości min. 3 mm lub innego
co najmniej tak trwałego materiału po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.
Tablica powinna zostać przymocowana na wkręty do metalowego stelaża z profili zamkniętych
o przekroju prostokątnym. Konstrukcja stelaża spawana. Konstrukcja musi zapewniać
usztywnienie tablicy, uniemożliwiając jej falowanie. Dopuszcza się inne, równoważne
rozwiązania w zakresie konstrukcji stelaża (stelaż musi być co najmniej tak trwały i stabilny jak
wyżej opisany).
Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości 140-160 cm od poziomu gruntu.
Nogi stelaża należy wkopać w grunt na głębokość min. 50 cm i zabetonować tak, aby zapewnić
stabilność konstrukcji.
Nadruk na tablicy kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych
(deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti) na folii wylewanej, laminowanej
zabezpieczonej laminatem antygraffiti/UV, druk twardym solwentem o rozdzielczości min. 360
dpi.
W przypadku mocowania na elewacji budynku, montaż na dystansach wykonanych z
materiału nierdzewnego, wymagania dla materiału, z którego wykonana ma być tablica, taki
jak w przypadku instalacji na konstrukcji wsporczej.
Montaż w lokalizacjach zgodnie z Zestawieniem lokalizacji dostaw i montażu, w trzech
wariantach:
a. wewnątrz budynku
b. montowane na elewacji (na dystansach) lub na zewnątrz np. na ogrodzeniu lub na
istniejącej konstrukcji wsporczej zgodnie z załącznikiem Zestawienie lokalizacji
montażu
c. montowane na metalowej konstrukcji wsporczej zapewnionej przez Wykonawcę.
Termin wykonania i dostarczenia w miejsca montażu oraz wykonanie montażu:
Do 40 dni od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
z Zamawiającym/Partnerami Projektu.
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