Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia do postępowania na „Oznakowanie turniejowe The World Games 2017”.

Opis poszczególnych elementów zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie oznakowania turniejowego dla wszystkich grup uczestników (tj.
zawodników, kibiców, sędziów, gości) na obiektach sportowych 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World
Games 2017.
1. Zadanie Wykonawcy na obiektach obejmować będzie:
1)

2)
3)

4)
5)

Opracowanie graficzne oraz produkcja wszystkich elementów oznakowania turniejowego zgodnie ze
specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia i załączniku nr 1. Projekty graficzne powstaną przy
współpracy z Zamawiającym i każdorazowo będą przekazywane do akceptacji Zamawiającego. Wszystkie
tablice drukowane będą w pełnym kolorze.
Transport elementów na miejsce montażu znajdujące się na lub w najbliższej okolicy obiektów sportowych.
Adresy obiektów znajdują się w załączniku nr 1.
Montaż elementów oznakowania turniejowego we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, zgodnie ze
sposobem montażu zawartym w załączniku nr 2 do OPZ oraz zgodnie z harmonogramem montażu zawartymi
w załączniku nr 3.
Bieżącą obsługę techniczną podczas wydarzenia.
Demontaż elementów oznakowania turniejowego we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, zgodnie z
harmonogramem demontażu zawartym w załączniku nr 3.

Wykonawca zapewni zasoby osobowe w liczbie umożliwiającej fachową i szybką obsługę realizowanego zadania
zgodnie ze specyfikacją wskazaną w przedmiocie zamówienia, posiadającą odpowiednie uprawnienia, materiały
oraz specjalistyczny sprzęt służący do należytego montażu, bieżącej obsługi i demontażu poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia.
Wykonawca gwarantuje, że dostawa będzie świadczona na wysokim poziomie, zgodnie z postanowieniami umowy
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zamawiający proponuje sposoby i miejsca montażu, zawarte w załączniku nr 1 i 2. W przypadku braku systemu
podanego w specyfikacji, istnieje możliwość zaproponowania innego zgodnego z założeniami.
Montaż oznakowania do poszczególnych powierzchni powinien być na tyle trwały aby oznakowanie nie odpadło
podczas trwania zawodów oraz aby przy jego demontażu nie powstały uszkodzenia tych powierzchni.
Instrukcja Montażu Oznakowania Turniejowego, stanowiąca załącznik nr 2 zawiera główne założenia, według
których należy postępować, jednak ze względu na różnorodność obiektów i specyfikę imprezy dopuszczalne są
zmiany miejsc montażu po wcześniejszej akceptacji.

2. Zamówienie podstawowe i zamówienia dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zamówienia na poziomie +/-20% ilości przedmiotu zamówienia (tj.
ilości poszczególnych elementów) zawartej w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawą wyliczenia będą ceny
jednostkowe dla każdego elementu, zawarte w formularzu ofertowym. Ostateczna ilość elementów
przeznaczonych do realizacji zadania zostanie przekazana Wykonawcy do dnia 02.06.2017.
3. Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy szczegółowych planów obiektów uwzględniających
rozmieszczenie elementów oznakowania turniejowego najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem
rozpoczęcie Igrzysk, tj. do dnia 06.07.2017.
Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych zgód od zarządców obiektów, na których/w których ma
być umieszczone oznakowanie.
4. Opis poszczególnych elementów oznakowania turniejowego:
1) TABLICA TYPU PCV SPIENIONE - Tablica typu PCV spienione o grubości min 3 mm. Bezpośredni zadruk UV
lub naklejka, jednostronny, FULL KOLOR.
2) WYDRUK Z LAMINATEM - Wydruk na papierze Kreda Mat 130 g z laminatem. Druk jednostronny, FULL
KOLOR. Składany na pół.
3) WYDRUK - Wydruk na papierze Kreda Mat 130 g. Druk jednostronny, FULL KOLOR.
4) TABLICA TYPU PCV TWARDE - Tablica typu PCV twarde o grubości 3 mm. Bezpośredni zadruk UV,
jednostronny, FULL KOLOR.
5) PYLON - Tablica typu PCV twarde z podstawą i ramą usztywniającą. Bezpośredni zadruk UV lub naklejka,
dwustronny, FULL KOLOR. Oznaczenie wolnostojące z podstawą zapobiegającą przewróceniu się
oznaczenia.
6) OZNACZENIE PARKINGOWE - Tablica typu PCV twarde zamontowana na słupku z podstawą. Bezpośredni
zadruk UV lub naklejka, jednostronny, FULL KOLOR. Oznaczenie wolnostojące z podstawą zapobiegającą
przewróceniu się oznaczenia.
7) NAKLEJKA - Wydruk na foli samoprzylepnej. Druk jednostronny, FULL KOLOR.
8) STOJAK INFORMACYJNY - Stojak jednostronny z ramą typu OWZ + wydruk na papierze. Druk
jednostronny, FULL KOLOR.
9) POTYKACZ - Potykacz reklamowy PCV A1 z grafiką o minimalnych wymiarach: 50 cm szerokości i 30 cm
wysokości. Druk jednostronny.
Załączniki:
Nr 1 – specyfikacja oznakowania turniejowego,
Nr 2 – instrukcja i miejsca montażu,
Nr 3 – harmonogram montaży i demontaży.

