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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie przekazanego wzoru i dostarczenie na 

wskazany przez Zamawiającego adres 8.000 szt. tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej (OSE) w tym 6.000 szt. jako zakup podstawowy i 2.000 szt. z prawem opcji zakupu. 

Dostawa realizowana w podziale na 4 partii zamówień – w wariancie z prawem opcji 5 partii 

zamówień.  

Do każdej tablicy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 4 dystanse, 4 kołki rozporowe oraz 4 

wkręty, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3 poniżej.  

Dostawa tablic nastąpi do maksymalnie 3 miejsc na terenie Warszawy, w ramach każdej partii 

zamówień.  

 

2. CEL ZAMÓWIENIA 

Tablice informacyjne stanowią element działań informacyjno- promocyjnych, których celem jest 

zwiększenie świadomości opinii społecznej na temat realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej. 

Tablice będą montowane w szkołach objętych Programem OSE wewnątrz budynku, za pomocą 

kołków, wkrętów i  dystansów (montaż tablic nie stanowi części przedmiotu zamówienia). 

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja techniczna tablicy informacyjnej: 

a) Rozmiar planszy tablicy 490 x 340 mm w układzie poziomym. 

Materiał: dibond 2 mm z białym licem. 

b) Kolorystyka: pełna. 

c) Tablica jednostronna, zadrukowane lico. 

d) Druk: UV 4+0 (CMYK). 

e) Dystanse: 4 dystanse 12 mm do każdej z tablic. 

f) Kołki: 4 kołki rozporowe o wymiarach: ø 5 x 25 mm do każdej z tablic- zgodnie ze specyfikacją 

przedstawioną poniżej. 

g) Wkręty: 4 wkręty o wymiarach: ø 3 ø 6  x 30 mm do każdej z tablic - zgodnie ze specyfikacją 

przedstawioną poniżej. 
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WYMIARY: 

a – 25 mm 

b – 5 mm 

c – 30 mm 

d - 3 mm  

e - 6 mm 

h) Otwory: 4 otwory wywiercone na rogach każdej z tablic  w odległości 2 cm od krawędzi 

poziomej i pionowej. 

Pakowanie: w sposób zapewniający prawidłowe zabezpieczenie przez uszkodzeniami, każda 

tablica zapakowana oddzielnie w komplecie z czterema dystansami, z czterema kołkami, z 

czterema wkrętami, całość zawinięta folią typu strech. Tablice zostaną dostarczone zbiorczo 

w  kartonach do miejsca na terenie Polski, wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający 

ma prawo wskazać trzy miejsca dostawy tablic. 

i) Projekt graficzny tablicy: 
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4. DODATKOWE WYMAGANIA 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt wykonawczy planszy 

tablic informacyjnych, zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

a)  Projekt poglądowy tablicy informacyjnej, tj. projekt graficzny planszy tablicy, przekazany 

zostanie przez Zmawiającego drogą e-mail na wskazany adres Wykonawcy. Termin 

przekazania projektu graficznego przez Zamawiającego to 1 dzień od podpisania umowy z 

Wykonawcą.  

b) W ciągu 5 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu graficznego, Wykonawca 

wykona projekt wykonawczy planszy tablicy informacyjnej i przedstawi go do akceptacji 

Zamawiającemu do lokalizacji NASK PIB przy ul. Stawki 40 w Warszawie (wraz z kompletem 

dystansów, kołków i wkrętów). W przypadku, gdy projekt wykonawczy planszy tablicy 

informacyjnej będzie obarczony błędami, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w 

terminie do 2 dni roboczych, pocztą elektroniczną (wiadomość e-mail) na wskazany w 

Umowie adres. Wykonawca naniesie poprawki zgodnie z uwagami Zamawiającego i prześle 

poprawiony projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 2 

dni roboczych, licząc od dnia przekazania przez Wykonawcę poprawionego projektu, prześle 

informację o jego akceptacji lub ponownie zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag  

Wykonawcę wykona kolejny projekt i prześle go lub dostarczy do Zamawiającego na adres 

wskazany w pkt. powyżej.  

c) W przypadku gdy Wykonawca 3-krotnie przekaże Zamawiającemu projekt wykonawczy, który 

nie będzie zgodny z wymaganiami określonymi w SOPZ, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy.   

 

5. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

d) Projekt wykonawczy tablicy informacyjnej, o którym mowa w pkt 4 powyżej,  przekazany 

zostanie przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu 

graficznego. 

e) Tablice informacyjne zostaną wykonane i dostarczone Zamawiającemu w podziale na 4 (5) 

zamówień zgodnie z poniższymi zapisami: 

• Zamówienie nr 1 – 1000 szt. w ciągu 10 dni roboczych od dnia akceptacji przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego tablicy  

• Zamówienie nr 2 – 1000 szt. w ciągu 20 dni roboczych od dnia akceptacji przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego tablicy  

• Zamówienie nr 3 – 2000 szt. w ciągu 40 dni roboczych od dnia akceptacji przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego tablicy  
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• Zamówienie nr 4 – 2000 szt. w ciągu 60 dni roboczych od dnia akceptacji przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego tablicy 

• Zamówienie nr 5 - (prawo opcji)-  2000 szt. w ciągu 80 dni roboczych od dnia 

akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonawczego tablicy.  

 

 


