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DK.342.12.2018          Poznań, 10.10.2018 r. 

 

Zaprojektowanie, wydruk i dostawa notesów A5 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1000 

(słownie: jednego tysiąca) sztuk notesów zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- format: A5, 

- kartki: 50 kartek koloru białego w kratkę, 

- papier: 80g, 

- nadruk: jednostronny, pełen kolor, 

- pliki z wzorami logotypów zostaną dostarczone przez Zamawiającego, 

- okładka: z przodu brak okładki, z tyłu tekturowy karton, 

- kartki klejone wzdłuż krótszego, górnego boku. 

2. Warunki dodatkowe: 

- przed przystąpieniem do produkcji notesów Wykonawca prześle projekt do akceptacji 

Zamawiającego, 

- notesy zostaną zapakowane w opakowania zbiorcze po maksymalnie 50 (słownie: 

pięćdziesiąt) sztuk, 

- cena realizacji zlecenia musi obejmować: wykonanie projektu notesu, wydruk i 

wykończenie (klejenie, pakowanie, itp.) notesów, dostawę do siedziby Zamawiającego. 

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: DK.342.12.2018. 

Warunki uczestnictwa: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające 

udokumentowane doświadczenie w produkcji notesów reklamowych. 

2. Do oferty należy dołączyć minimum dwa dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie zlecenia produkcji notesów reklamowych z nadrukiem w ciągu ostatnich 

dwóch lat i w nakładzie minimum 1000 sztuk. Akceptowane będą wyłącznie listy z 

referencjami lub protokoły odbioru. 

Uwaga: faktura VAT nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zlecenia. 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Dostarczenie notesów do siedziby ZDM 

w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

Warunki płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

w ciągu 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 

Termin składania ofert: 18.10.2018, godz. 09:00 



 

 

 

Data, godzina otwarcia ofert: 18.10.2018, godz. 10:00 

Miejsce złożenia ofert: Zarząd Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, 

zdm@zdm.poznan.pl 

Osoba kontaktowa: Tomasz Majchrzak, email tmajchrzak@zdm.poznan.pl, tel. 885 973 142 

Pouczenie:  

Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny 

sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. 

W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału 

lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 2018-10-18 09:00 – oferta 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

 

Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 

zdm@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy 

wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie 

otwierać przed 2018-10-18 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.  

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma 

możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert. 
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