Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DŁUGOPISY PLASTIKOWE – 50.000 SZTUK
1. Długopis plastikowy w kolorze białym (nieprzezroczysty) z elementami metalowymi (w kolorze
srebrnym), przekręcany. Długopis o długości ok. 144 mm (+/-2 mm), o średnicy ok. 11 mm
(+/- 1 mm), zwężający się ku części piszącej. Końcówka długopisu rozszerzona i ścięta. Wkład
piszący w kolorze niebieskim. Elementy metalowe (w kolorze srebrnym) to: przód długopisu
od części piszącej, klips oraz ring (pierścień). Korpus długopisu plastikowy.
2. Nadruk na korpusie długopisu techniką tampondruku:
1) adresu strony internetowej www.wojsko-polskie.pl (kolor czerwony) oraz logo WP (w kolorze
czerwonym) - 30.000 szt.,
2) adresu strony internetowej www.szukajnsr.wp.mil.pl (kolor czerwony) oraz logo NSR
(w kolorze czerwonym) - 20.000 szt.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy logo WP i logo NSR (w co najmniej jednej z form - program
Corel Draw do wersji nr 12, Adobe Photoshop do wersji CS2, itp.) w terminie do 3 dni od dnia
podpisania umowy.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. dwa wzory długopisu spełniającego opis
zamówienia w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.
5. Wykonawca przedstawi do akceptacji (mailowo/pocztą lub osobiście) projekty graficzne długopisu
w formie pliku .jpg w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji gotowy długopis wykonany na podstawie
zaakceptowanego projektu graficznego w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
7. Długopisy pakowane jednostkowo po 100 sztuk w kartonik oraz w opakowania zbiorcze (karton)
po 1.000 sztuk.
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8. Wzór (zdjęcie) długopisu:

9. Określenie „opakowanie zbiorcze” oznacza, że w takich opakowaniach mają być dostarczone
materiały (nie mniejszych i nie większych). Opakowania zbiorcze nie mogą być zapakowane
w jeszcze większe opakowania dla wygodniejszego transportu.
10. Każde opakowanie zbiorcze musi zawierać czytelną informację, w postaci naklejonej
na opakowanie kartki, o rodzaju asortymentu i ilości jaką zawiera.
11. Dostawy materiałów w opakowaniach innych niż wskazane w SIWZ nie będą przyjmowane
i zostaną odesłane z powrotem na koszt Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia jednego egzemplarza wykonanego prototypu,
do czasu zakończenia realizacji umowy, dla celów kontrolnych.
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