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Ogłoszenie

Numer

2021-23971-56999

Id

56999

Powstaje w kontekście projektu

POPT.14.21.00-00-0001/19 - Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna 
idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie

Tytuł

Wykonanie usługi poligraficznej dla Biblioteki Gdynia w ramach 
projektu "Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen 
- różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - 
modelowe rozwiązania polskie i norweskie"

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
1. zmiany stawki podatku VAT, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
2. przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie, nie prowadzącym jednak do zwiększenia jego wartości 
i pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, o ile będzie to konieczne z uwagi na 
nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca i Zamawiający nie miał wpływu,
3. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w 
obowiązujących przepisach prawa,
4. terminu wykonania, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a są istotne z punktu realizacji umowy,
5. przedłużenia terminu wykonania w przypadku siły wyższej.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-07-05
1. Plakaty AMS - Specyfikacja dla grafika i drukarni
2. Identyfikacja - zakładka
3. Identyfikacja - ulotka A6
4. Identyfikacja - ulotka
5. Identyfikacja - plakaty citylight
6. Identyfikacja - plakaty A2
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7. Księga znaku dla projektu

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-05

Data ostatniej zmiany

2021-07-05

Termin składania ofert

2021-07-14 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-07

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Świętojańska  141-143
81-401 Gdynia
NIP: 5861395847

Osoby do kontaktu

Dorota Romanów 
tel.: 58 688-85-61
e-mail: d.romanow@bibliotekagdynia.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wykonanie usługi poligraficznej dla Biblioteki Gdynia

Budżet części 1

20000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej zgodnie z poniższymi danymi: 
1. Plakaty A3 - rozmiar A3, 100g, offset, full kolor nadruk, papier biały, projekt graficzny na bazie 
szablonu. Ilość - 124 szt. z podziałem na 3 wydarzenia. 
2. Ulotka - rozmiar A6, 100g, offset, full kolor nadruk, papier biały, projekt graficzny na bazie szablonu. 
Ilość - 33.800 szt. z podziałem na 3 wydarzenia.
3.  Zakładka - 50mm x 210mm, 350g, mat, nadruk dwustronny, projekt indywidualny bez szablonu. 
Ilość - 23.000 szt. z podziałem na 4 wydarzenia. 
4. Naklejki - naklejki na folii mat, okrągłe lub prostokątne, docięte do kształtu, jednostronne, full kolor, 
grafika z elementem komiksu. Ilość - 2000 szt. na jedno wydarzenie.
5. Ścianka sponsorska - szer. 300cm (2950mm), wys. 240cm (2380mm), głęb. 40cm (400mm). 
Łukowy kształt, zagięcie poziome/horyzontalne. Gwarancja - 5 lat od czasu dostarczenia do 
Zamawiającego. Solidna, 30mm aluminiowa konstrukcja. Elementy ramy oznaczone numerkami dla 
ułatwienia montażu. Zastosowanie materiału tekstylnego najwyższej jakości, z możliwością jego 
prania. System pakowany w specjalnie przystosowaną do niego torbę transportową. Grafika: pattern 
oraz loga projektu. Ilość - 1 sztuka.
6. Plakaty AMS -  format 118,5 cm x 175 cm. Plik przygotowany zgodnie ze specyfikacją: 
https://www.ams.com.pl/oferta/specyfikacje-i-zasady. Ilość - 8 sztuk.  
7. Plakaty A2 - format A2, 170g, nadruk dwustronny, full kolor nadruk, projekt graficzny na bazie 
szablonu. Ilość - 520 sztuk z podziałem na 2 wydarzenia. 
8. Ulotka składana - 6 stron, składana dwustronnie do Z, 130g kreda mat, nadruk dwustronny full, po 
złożeniu rozmiar 120mm x 120 mm. Ilość - 3500 sztuk na jedno wydarzenie. 
9. Flaga na rower – Mobilna Flaga Reklamowa typu Winder z masztem i uchwytem na rower. 
Po zmontowaniu flagi cała konstrukcja ma wymiar około 220x90cm. Tkanina  wymienna, uchwyt 
pasujący do standardowej ramy siodełka roweru. Maszt wykonany z grubościennych rurek 
aluminiowych, rozkładany, wymiar masztu po złożeniu około 140cm x 10cm x 5cm, maszt 
wytrzymały. Uchwyt wykonany z wytrzymałego metalu, chromowany, łatwy w montażu, pasujący do 
większości ram siodełek rowerów. Ilość – 2 sztuki. 
10. Flaga - Flaga reklamowa winder maszt. Wymiary flagi: 180cm x 90 cm. Wymiary masztu:-
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  220x90cm. Flaga wykonana z grubej dzianiny flagowej 100% poliester o gramaturze 120g/m2. Maszt 
wykonany z grubościennych rurek aluminiowych. Ilość – 8 sztuk.
11. Notesiki na rogi książek – 4 wzory notesów, z każdego wzoru po 400 szt. Ilość łącznie – 1.600 
sztuk. 

Wykonawca materiały wykona zgodnie z identyfikacją wizualną projektu stanowiącą załącznik 
do niniejszego postępowania. W przypadku plakatów AMS - Wykonawca wykona zgodnie ze 
specyfikacją dla grafika i drukarni AMS, która również stanowi załącznik do postępowania. 
Wszystkie projekty materiałów Wykonawca przekaże przed drukowaniem do akceptacji 
Zamawiającemu. Materiały będą przygotowywane i drukowane zgodnie ze zleceniami 
Zamawiającego, w trakcie realizacji projektu. Planowany harmonogram realizacji usługi 
poligraficznej:
1) lipiec-sierpień 2021 r. (wydarzenia: Przystań książki, Wioska Wiedźmina):
- plakaty A3 - 80 szt.
- ulotki A6 - 3.800 szt. 
- zakładki - 13.000 szt.
- plakaty A2 - 520 szt.
- ścianka sponsorska - 1 szt.
- flagi na rower - 2 szt.
- flagi - 8 szt.
- notesy 1.600 szt. 
2) sierpień 2021 r. - marzec 2022 r. (Działania dla migrantów):
- plakaty AMS - 8 szt. (wrzesień)
- plakaty A3 - 44 szt. - po 22 szt. (październik, grudzień)
- ulotka A6 - 30.000 szt. - po 15.000 szt. (listopad, luty)
- zakładka - 5.000 szt. - po 2.500 szt. (wrzesień, marzec)
- ulotka składana - 3.500 szt. (grudzień, marzec) 
3) kwiecień 2022 r. (historia obrazkowa)
- zakładka - 5.000 szt.
- naklejki - 2.000 szt. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany w harmonogramie terminów wydarzeń i ilości 
wydruków, o czym poinformuje Wykonawcę 10 dni przed każdą zmianą i wydarzeniem.  

Kody CPV

79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
79822000-2 Usługi składu
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdynia

Gmina

Gdynia

Miejscowość

Gdynia

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-07-05 - data opublikowania

-> 2021-07-14 12:00:00 - termin składania ofert
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-> 2021-07 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


