Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Nazwa przedmiotu
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania)
format A4, okładka drukowana 1 stronnie w CMYK na
kredzie 170 gram, zawijana i przyklejana do tylnych
pleców, z laserowym wycięciem elementów graficznych,
Notes
blok 20 kartek zadrukowany CMYK, podklejony
kartonem, jednostronny, na papierze 90 gram.
format A4+, druk CMYK, 1 stronny na kartonie 300
gram, foliowana na błysk, sztancowana z wykrojnika w 1
kawałku do składania z 2-3 bigami regulowane do
Teczka
zawartości, 3 skrzydełka, z białą gumką oraz laserowo
wyciętymi elementami graficznymi w/g projektu. Musi
pomieścić notes, długopis, nośnik USB.
długopis metalowy z wkładem, zielony z 2 oringami
Ø10mm, klips pozwalający na mocowanie długopisu,
mechanizm wysuwający i chowający wkład, grawer w
Długopis
jednym kolorze wg dostarczonego wzoru (logo
Funduszy Europejskich z napisem „Fundusze
Europejskie, logo Unii Europejskiej z napisem „Unia
Europejska”)
pojemność: 32GB, metalowa obudowa , grawer w
jednym kolorze wg dostarczonego wzoru (logo
Nośnik USB (pendrive) Funduszy Europejskich z napisem „Fundusze
Europejskie, logo Unii Europejskiej z napisem „Unia
Europejska”)
zaświadczenie drukowane na kartonie ozdobnym, druk
CMYK z wytłoczoną suchą pieczęcią logo (IMW),
laserowe wycięcie elementów graficznych.
Zaświadczenie o
Oprawione w okładkę (twarda oprawa)- tektura-2 mm,
ukończeniu szkolenia oklejona okleiną z laserowym nadrukiem, wewnątrz
wyklejka z kolorowego papieru 170 gr. pasująca
kolorystycznie do okładki, oraz wklejony narożnik do
osadzenia zaświadczenia w/g projektu.
40 różnych skryptów po 20 egzemplarzy, format A4,
max 72 strony, materiał źródłowy będzie przekazywany
drogą elektroniczną przedstawicielowi Wykonawcy
przed każdym szkoleniem, okładka satyna 300 gram,
Skrypt druk
zadruk CMYK, 1 stronny, wkład druku czarno – biały, 2
stronny, na papierze satynowym 90 gram. Stron może
być mniej, płatne za rzeczywistą ilość stron. Proszę o
wycenę 1 strony oraz skryptu 72 str.
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Materiał źródłowy będzie przekazywany drogą elektroniczną przedstawicielowi Wykonawcy do opracowania
graficznego. Do Wykonawcy będzie należało opracowanie przekazanych materiałów: projektów, znaczków i po
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zatwierdzeniu i wykonaniu przygotowalni dostarczenie egzemplarzy wzorcowych do zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
Dostawa materiałów dydaktycznych:
Teczki, notesy, długopisy, nośniki USB - pendrive będą dostarczone jednorazowo przez Wykonawcę do 7 dni po
podpisaniu umowy; dostawa skryptów oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia będą dostarczone przez
Wykonawcę sukcesywnie, w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie trwania projektu.

Jednocześnie zamawiający zastrzega, że koszt :
- skryptu nie może przekroczyć 12,22 zł brutto/ sztuka/w przeliczeniu na 1 osobę,
- teczka, notes, długopis nie może przekroczyć 20 zł brutto/ komplet/ w przeliczeniu na 1 osobę,
- pendrive nie może przekroczyć 50 zł brutto/ sztuka/ w przeliczeniu na 1 osobę,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie może przekroczyć 20 zł brutto/ sztuka/ w przeliczeniu na 1 osobę.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel. 81-718-44-00, fax 81-747-86-46
www.imw.lublin.pl, e-mail: imw@imw.lublin.pl

