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DK.342.5.2018        Poznań, 21.05.2018 

 

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa roll-upów 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 4 (słownie: 

czterech) roll-upów zgodnie z poniższą specyfikacją. 

- Projekt graficzny: logotyp lub logotypy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na białym tle; 

grafika przygotowana w oparciu o szczegółowy opis dostarczony przez Zamawiającego. 

- Wymiary: 3 (słownie: trzy) roll-upy o wymiarach 85cm szer. x 200cm wys., 1 (słownie: 

jeden) roll-up o wymiarach min. 120cm szer. x 200cm wys. 

- Wydruk na folii blockout, minimalna gramatura 220g, mat, zadruk pełen kolor. 

- Montaż każdej z wydrukowanych folii w dopasowanych kasetach. 

- Każdy roll-up zapakowany w oddzielny futerał. 

- Dostarczenie kompletnych roll-upów do siedziby Zamawiającego przy ul. Wilczak 17 w 

Poznaniu. 

2. Warunki dodatkowe: Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie 

majątkowe w rozumieniu ustawy o Prawie Autorskim do powstałego projektu graficznego roll-

upów bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach 

eksploatacji: 

- zwielokrotnianie, dowolną techniką w dowolnej ilości,  

- wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci 

multimedialnej , komputerowej w tym do Internetu, 

- wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

- wprowadzanie zmian i modyfikacji, 

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

miejscu i czasie przez niego wybranym. 

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: DK.342.5.2018 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Dostarczenie roll-upów 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: 24.05.2018, godz. 09:00 

Data, godzina otwarcia ofert: 24.05.2018, godz. 10:00 



 

 

 

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

zdm@zdm.poznan.pl 

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 2018-05-24 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 2018-05-24– 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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