
 
Załącznik nr 2  

Opis Przedmiotu Zamówienia     

                                                

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wystawienniczych. 

 

II. FINANSOWANIE 

Zamówienie będzie finansowane z pozakonkursowych projektów: 

 „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie 

interesariuszy na poziomie krajowym i regionalnym”; 

 „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na 

poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje  

i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji.”  

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ścianka reklamowa tekstylna wielokrotnego użytku z nadrukiem (mała) – 34 szt. 

Wymiary: szerokość: 90 cm, wysokość: 230 cm, głębokość: 25 cm. 

Szkielet ścianki – rury aluminiowe łączone na zatrzaski, montaż powinien odbywać się 

bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. Podstawa stabilna, metalowa w całości,  

w kolorze czarnym. Podstawa nie może składać się z dwóch stop podporowych.  

Nadruk na tkaninie poliestrowej, tkanina z nadrukiem powinna stanowić jednolitą 

powierzchnię. Materiał powinien charakteryzować się wysoką jakością oraz spełniać 

wszelkie wymogi bezpieczeństwa produktu. Nadruk na tkaninie poliestrowej o 

minimalnej gramaturze 180 gr metodą sublimacyjną, pełnobarwny, jednostronny, 4+0. 

Projekt nadruku zostanie przekazany przez Zamawiającego.  

Wyposażenie: szkielet ścianki, tkanina z nadrukiem, poręczny pokrowiec transportowy. 

Pakowanie: pokrowiec zabezpieczony w transporcie przed uszkodzeniami + opis 

zawartości pokrowca (rodzaj i liczba elementów). 

2. Ścianka reklamowa tekstylna wielokrotnego użytku z nadrukiem (średnia) - 17 szt. 

Wymiary: szerokość: 150 cm, wysokość: 230 cm, głębokość: 25 cm. 

Szkielet ścianki – rury aluminiowe łączone na zatrzaski, montaż powinien odbywać się 

bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. Podstawa stabilna, metalowa w całości,  

w kolorze czarnym. Podstawa nie może składać się z dwóch stop podporowych. 

Nadruk na tkaninie poliestrowej, tkanina z nadrukiem powinna stanowić jednolitą 

powierzchnię. Materiał powinien charakteryzować się wysoką jakością oraz spełniać 

wszelkie wymogi bezpieczeństwa produktu. Nadruk na tkaninie poliestrowej o 



minimalnej gramaturze 180 gr metodą sublimacyjną, pełnobarwny, jednostronny, 4+0. 

Projekt nadruku zostanie przekazany przez Zamawiającego.  

Wyposażenie: szkielet ścianki, tkanina z nadrukiem, poręczny pokrowiec transportowy. 

Pakowanie: pokrowiec zabezpieczony w transporcie przed uszkodzeniami + opis 

zawartości pokrowca (rodzaj i liczba elementów). 

3. Ścianka reklamowa tekstylna łukowa wielokrotnego użytku z nadrukiem 

dwustronnym (duża) – 1 szt. 

Wymiary: szerokość: 300 cm, wysokość: 230 cm, głębokość: 45 cm. 

 Szkielet ścianki – konstrukcja z rur aluminiowych łączonych na zatrzaski, montaż 

powinien odbywać się bez konieczności użycia specjalnych narzędzi.  

 Nadruk na tkaninie poliestrowej kalandrowanej. Materiał powinien charakteryzować się 

wysoką jakością oraz spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa produktu.  

Rodzaj nadruku: Nadruk na tkaninie poliestrowej o minimalnej gramaturze 180 gr 

metodą sublimacyjną, pełnobarwny, dwustronny, 4+4.  

 Wyposażenie: konstrukcja aluminiowa (szkielet ścianki), wydruki, poręczny pokrowiec 

transportowy.  

Zawartość nadruku: projekt przekazany przez Zamawiającego.  

Pakowanie: pokrowiec zabezpieczony w transporcie przed uszkodzeniami + opis 

zawartości pokrowca (rodzaj i liczba elementów). 

 

4. Trybunka promocyjna – 17 sztuk 

Wymiary: szerokość: 120 cm, wysokość: 95 cm, głębokość: 50 cm, blat: 120 cm x 50 cm. 

Materiał: Profile aluminiowe, PVC, druk na folii + laminat, blat i półka z płyty meblowej. 

Rodzaj nadruku: pełnobarwny, jednostronny, 4+0. Grafika wydrukowana na folii 

zabezpieczona podwójnym laminatem o wysokiej odporności na uszkodzenia. 

Wyposażenie: stelaż aluminiowy na kółkach, płachta z nadrukiem, blat, półka, poręczny 

pokrowiec transportowy.  

Zawartość nadruku: projekt zostanie przekazany przez Zamawiającego.  

Pakowanie: Walizka zabezpieczona w transporcie przed uszkodzeniami + opis 

zawartości walizki (rodzaj i liczba elementów). 

5. Stojak reklamowy na ulotki – 17 sztuk. 

Wysokość: 150 cm. 

Materiał: aluminium, plexi. 

Stojak reklamowy na ulotki z aluminiowym stelażem, 6 półek wypełnionych plexi. 

Możliwość układania materiałów promocyjnych w rozmiarze A4 z obu stron stojaka. 

Stojak powinien składać się do walizki umożliwiającej wygodne i bezpieczne 

transportowanie. Waga – do 7 kg.  

Wyposażenie: stelaż aluminiowy z półkami z plexi, walizka.  

Pakowanie: walizka zabezpieczona w transporcie przed uszkodzeniami + opis 

zawartości walizki.  

 



Zamawiający dopuszcza różnicę +/- 3 cm w wymiarach elementów opisanych w punktach 1-5. 

 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Spójność wizualna 

Elementy zamówienia wymienione w OPZ w poz. 1 do 5 powinny być spójne wizualnie  

i wykonane w tej samej technologii – tak, aby mogły być komponowane w dowolne 

zestawy bądź używane pojedynczo. 

2. Gwarancja 

Wykonawca udzieli gwarancji na nadruki do ścianek oraz nadruki do trybunek na okres 

co najmniej 12 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia, natomiast na konstrukcje ścianek oraz trybunek na okres co najmniej 36 

miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z 

nieodpłatnym (wliczonym w cenę oferty) serwisem. Szczegółowe warunki gwarancji 

określi umowa. 

3. Termin dostawy 

Wykonawca dostarczy zamówienie do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego projektów nadruków. 

4. Sposób płatności 

 Wynagrodzenie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT i zatwierdzonego protokołu odbioru, w terminie 21 dni 

od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, na rachunek bankowy w niej 

wskazany. 

 Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy zostanie wypłacona zaliczka w 

wysokości do 30 % wartości zamówienia. 


