ZAŁĄCZNIK NR 1c

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
WYKONANIE I DOSTAWA LEGITYMACJI
,,HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU’’ DLA
NARODOWEGO CENTRUM KRWI
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego
legitymacji ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’ – w liczbie 8 000 sztuk.
I. Zapisy ogólne
1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu legitymacji ,,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 oraz nie
może mieć:
 zarysowań,
 wgnieceń,
 nieciągłości powłoki,
2. Wygląd, rozmiar oraz jakość wyrobu powinna odpowiadać wyglądowi i jakości wykonania
wzorów posiadanych przez Zamawiającego.
3. Legitymacja powinna odzwierciedlać wzór wyrobu szczególnie w zakresie koloru okładki,
nadruku, kształtu czcionki i napisu.
4. Wyroby na czas transportu muszą być starannie zapakowane.
II. Zapisy szczegółowe
Legitymacja ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’
(okładka oraz wkładka do legitymacji)
OKŁADKA







wymiary okładki ,,HDK-ZdZN” format: 11,2 cm wysokość x 7,9 cm szerokości po
zamknięciu, 11,20 cm wysokości x 15,90 cm szerokości (+/- 1mm) po rozłożeniu,
okładka wykonana z sztywnej, gładkiej tektury 450 g/m² (1,2 mm grubości), bigowana na pół,
okładka z zewnątrz z materiału skóropodobnego introligatorskiego w kolorze
ciemnogranatowym jednej tonacji,
wykończenie okładki wewnątrz wklejką białą jednoczęściową z białym cienkim sznureczkiem
w grzbiecie utrzymującym wkładkę,
na froncie srebrzenie godła państwowego 35 mm wysokości w oddaleniu 17 mm od górnej
krawędzi okładki,
na froncie srebrzenie napisu w sześciu wierszach zgodnie z rozporządzeniem tj.:
HONOROWY
DAWCA
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KRWI



ZASŁUŻONY
DLA ZDROWIA
NARODU
napis czcionką Book Antykwa, wysokość litery 3,5 – 4,0 mm, wielkość całego napisu 4 cm
szerokości x 3,5 cm wysokości (+/- 1 mm), 6 mm poniżej (+/- 1 mm) godła państwowego.

WKŁADKA DO LEGITYMACJI









wymiary wkładki do legitymacji ,,HDK-ZdZN” 15 x 10,50 cm po rozłożeniu (+/- 1 mm),
dostosowana do okładki ze sznurkiem,
bigowana (złamana) w połowie aby równo układała się w okładce,
papier śnieżnobiały o gramaturze 250 g/m² (+/- 20%),
papier gładzony do druku cyfrowego oraz odręcznego podpisu – kierunek włókna papieru
wzdłuż załamania (bigu środkowego),
druk umożliwiający ponowny nadruk danych merytorycznych na wkładce w drukarce
biurowej,
druk cyfrowy kolorowy – szary, czarny, granatowy i czerwony,
nadruk na 4 stronach wkładki, zgodnie z poglądową wizualizacją,
pakowane po 500 szt. z opisem zawartości,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wzór legitymacji ,,HDK-ZdZN”
przed podpisaniem umowy.
Transze dostawy:
I dostawa- do 40 dni od dnia podpisania umowy- 1500 sztuk
II dostawa – do dnia 6 lipca 2019 roku – 1 500 sztuk,
III dostawa – do dnia 6 sierpnia 2019 roku – 1 500 sztuk,
IV dostawa – do dnia 7 października 2019 – 2 000 sztuk,
V dostawa – do dnia 3 grudnia 2019 r. – 1 500 sztuk.
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego:
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