ZAŁĄCZNIK NR 1A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
WYKONANIE I DOSTAWA ODZNAK
,,HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU’’
DLA NARODOWEGO CENTRUM KRWI
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego odznaki
,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’ – w liczbie 8 000 sztuk.
.
I. Zapisy ogólne
1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu odznak ,,Honorowy Dawca KrwiZasłużony dla Zdrowia Narodu”, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24.08.2017
roku na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1371). Każda sztuka wyrobu musi dokładnie odwzorowywać wizerunek, posiadać
połysk elementów polerowanych oraz nie może mieć:
 zarysowań,
 wgnieceń,
 nieciągłości powłoki galwanicznej
 wtrąceń oraz nieciągłości w emalii,
 wahań w odcieniu pokryć galwanicznych.
2. Wygląd, rozmiar oraz jakość wyrobu powinna odpowiadać wyglądowi i jakości wykonania wzorów
posiadanych przez Zamawiającego.
3. Odznaka powinna odzwierciedlać wzór Wyrobu, szczególnie w zakresie wykonywania
poszczególnych jego elementów, w tym kształtu poszczególnych elementów, kształtu czcionki
i napisu na rewersie Wyrobu.
4.
Wyrób
musi
być
wykonany
z
metalu,
poddany
obróbce
galwanicznej
w postaci srebrzenia i oksydowania, wypełniony emalią zgodnie z opisem OPZ.
5. Odznaka wykonana w technologii menniczej, tłoczona z matryc stalowych.
6. Wyroby na czas transportu muszą być starannie zapakowane.
II. Zapisy szczegółowe
 odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm,
 w dolnej części awersu ma być zamieszczony krzyż wypełniony emalią w kolorze
ciemnoczerwonym (zbliżonym do koloru krwi), nad nim ornament roślinny, zgodnie ze wzorem,
 na rewersie napis w sześciu wierszach zgodnie ze wzorem tj.:
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u góry odznaki metalowe uszko na którym zawieszone jest kółko w kolorze srebrnym
(tożsamym z kolorem odznaki) do zawieszenia na wstążce,
wstążka o szerokości 37 mm (+/- 1 mm), długości 55 mm (+/- 2 mm),
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wstążka wykonana z rypsu jedwabnego w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami w pionie,
zgodnie ze wzorem,
szew wstążki na górze, kolor nici biały,
do wstążki wpięta szpilka,
odznaka wraz z wstążką o łącznej wadze 17 g ±2 g,
pakowane po 250 szt. z opisem zawartości,
do oferty należy załączyć oświadczenia:
- o rodzaju metalu użytego do wykonania odznaki ,,HDK-ZdZN”,

Zamawiający wymaga, aby umowa na realizację zamówienia została zawarta w ciągu 7 dni od
uprawomocnienia się wyniku postępowania przetargowego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wzór odznaki ,,HDK-ZdZN” przed
podpisaniem umowy.
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego:

