Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa tłoczenia 115 000 (słownie: sto piętnaście tysięcy) płyt DVD5
z nadrukiem;

1.1.

wydanie książek w nakładzie 115 000 (słownie: sto piętnaście tysięcy)
egzemplarzy z dołączona płytą DVD, o której mowa w pkt 1.1;

1.2.
1.3.

konfekcjonowanie książek oraz płyt, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2;

1.4.

foliowanie książek oraz płyt, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2;
wysyłka książek i płyt, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2 na adresy wskazane
w załączniku do Umowy (19 miejsc na terenie Polski);

1.5.

2. Dane techniczne płyt: tłoczenie płyt DVD5 z nadrukiem 4 kolory + biały podkład.
3. Materiał wytłoczony na każdej płycie DVD 5:3 filmy o długości około 15 minut.
Zamawiający po podpisaniu Umowy zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy
płyty stanowiącej pierwowzór.
4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: przygotowanie merytoryczne, graficzne
i skład komputerowy książki z dołączoną płytą DVD5.
5. Zamawiający po podpisaniu Umowy zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy
materiałów filmowych, stanowiących treść płyty DVD5 oraz zawartości
merytorycznej książki.
6. Dane merytoryczne książki:
6.1 książka będzie przygotowana według następującego spisu treści:
Strona 1. Strona tytułowa
Strona 2. Opis celu projektu
Strony 3-23 – 2 konspekty spotkania z rodzicami, konspekt lekcji
wychowawczej z uczniami
Strona 24 – Strona kończąca, partnerzy projektu, logotypy Ministerstwa
Sprawiedliwości, obowiązków innych instytucji, przekazane przez
Zleceniodawcę.
6.2 Dane techniczne książki: książka szyta 24 str. wielkości 134 mm x 122 mm po
złożeniu, zadruk 4+4, kreda błysk 150g, szycie po krótszym boku – (ostatnia strona
książki jest niezadrukowana tylko przyklejona do opakowania).
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7. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie graficzne opakowania
według następujących danych: Digipack wielkości 139,3 mm x 125 mm, zadruk 4+0,
karton 300g, wklejony tray, wklejona książka.
8. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała konfekcja, tj. włożenie płyt, o których
mowa w pkt 1.1. i książek, o których mowa w pkt 1.2. oraz wkładek poligraficznych
do box, foliowanie (foliowanie po 5 szt.). W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający
wskazuje, iż boxy (sztuk 115 000) wchodzą w skład przedmiotu zamówienia i będą
dostarczone przez Wykonawcę.
9. Wykonawca, realizując zadania wynikające z podpisanej Umowy, pozostaje w stałym
kontakcie ze Zleceniodawcą.
10. Wykonawca, przed skierowaniem książki, płyty i opakowania do produkcji,
zobowiązany jest przedstawić ich projekty Zleceniodawcy do zatwierdzenia.
11. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Zamawiający wskazuje, iż
wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zamówienia (zaoferowana cena) obejmuje
całość przedmiotu zamówienia opisanego powyżej, w tym wysyłkę pakietów
obejmujących płyty oraz książek do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
w załączniku do Umowy.
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