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UI.ZL.3412.37.2019 Poznań, dnia 24.09.2019 r. 

 
Opracowanie graficzne oraz wydrukowanie „Informatora zimowego utrzymania ulic miasta 

Poznania w sezonie 2019/20”. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie obejmuje:  

- opracowanie szaty graficznej; 
- przesłanie lub wydruk egzemplarza testowego – próbnego; 
- wprowadzenie ewentualnych poprawek; 
- wydrukowanie 110 egzemplarzy w formacie A5 w sztywnej oprawie (druk jednostronny, 

dwukolorowy), podwójne spięcie zszywkami, bez klejenia (szacunkowa ilość stron 52, druk 
obustronny, kolor czarny); 

- dostarczenie gotowych egzemplarzy Informatora do siedziby ZDM. 

Wstępnie opracowana treść oraz grafiki (logotypy) na okładkę zostaną przesłane w formie 
elektronicznej, po udzieleniu zamówienia. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: j.w. 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
Do 14 dni od przesłania zlecenia. 

Warunki uczestnictwa: 
W treści oferty należy podać kwotę brutto za wykonanie usługi. 

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, wystawiony/ wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 

Termin składania ofert: 2019-09-30 09:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 2019-09-30 13:00 

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

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 2019-09-30 13:00 – oferta do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego”. 
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres 
oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału 
lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed  
2019-09-30 13:00 – 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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