Szczegółowy Opis Zamówienia – załącznik nr … do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaŜ 120 tablic
informacyjnych w projekcie realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie
pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki
nad zabytkami w 2012 roku”.
Ilość tablic: 120 sztuk
W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w projekcie pn. „Dziedzictwo kulturowe
województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”,
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia ilości tablic.
Specyfikacja techniczna:
Wymiar: 1125 mm x 845 mm;
Technologia wykonania: Materiał, z którego będą wykonane tablice powinien być
odpowiednio trwały, estetyczny, odporny na wszelkie zjawiska atmosferyczne, w tym
promieniowanie UV i zapewniać czytelność informacji.
Kolorystyka, układ oraz wzór tablicy: tablice powinny być wykonane i zainstalowane
zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących Wytycznych dla beneficjentów z zakresu
promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
(obecnie: Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 93/1658/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.), które są załącznikiem nr … do niniejszej
dokumentacji.
Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany wykonać projekt graficzny oraz prototyp
tablicy. W projekcie graficznym zostaną zaznaczone obszary przeznaczone na zainstalowanie
elementów montaŜowych jeŜeli takowe wystąpią. Zamawiający dostarczy wykonawcy w
wersji elektronicznej elementy graficzne do wykorzystania w ramach projektu graficznego
tablicy. Projekt graficzny zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od
podpisania umowy drogą mailową na adres: ……………….@kujawsko-pomorskie.pl w celu
akceptacji. Po pisemnej akceptacji projektu graficznego tablicy, przyjmujący zamówienie w
terminie 7 dni roboczych wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt
jeden prototyp tablicy w celu akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy ocena
prototypu tablicy będzie negatywna, Zamawiający przedstawi uwagi na piśmie, które
przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany uwzględnić podczas wykonywania pozostałych
tablic.
Tablice będą trwale przymocowane, na dwóch ocynkowanych słupkach min. 1,5’’. System
mocowania nie będzie wpływał na czytelność tablic.
Przyjmujący zamówienie na podstawie załączonych adresów miejsc montaŜu ułoŜy
harmonogram instalacji oraz trasę, zgodnie z którą będzie odbywało się rozmieszczanie tablic.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się systematycznie, nie rzadziej niŜ raz na tydzień
przesyłać na adres: ……………..@kujawsko-pomorskie.pl aktualny harmonogram

zawierający informację o terminach instalacji i zaplanowanej trasie oraz, po zakończeniu,
zaplanowanej trasy, cotygodniowe raporty instalacji tablic.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, przed kaŜdorazowym rozpoczęciem trasy, do
wcześniejszego kontaktu telefonicznego ws. montaŜu tablic z osobami odpowiedzialnymi za
odbiór montaŜu tablic w danej jednostce i poinformuje ją o zaplanowanym przyjeździe w celu
instalacji oraz odbioru instalacji tablic. Lista osób do kontaktu zostanie udostępniona
przyjmującemu zamówienie po podpisaniu umowy. Przyjmujący zamówienie załączy do
kaŜdego podpisanego protokołu odbioru pełną dokumentację fotograficzną instalacji.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, po zamontowaniu kaŜdych 120 tablic, przekazać
Zamawiającemu sporządzone podczas montaŜu protokoły odbioru wraz z załączoną do nich
dokumentacją fotograficzną miejsca instalacji.
MontaŜ tablic odbędzie się w widocznym miejscu, wskazanym przez Partnerów Projektów, w
obecności osób odpowiedzialnych za odbiór montaŜu tablic w danym obiekcie.
Gwarancja: Przyjmujący zamówienie winien udzielić gwarancji na wszystkie tablice oraz na
wykonane na tych tablicach nadruki, grawer, tłoczenia – na okres min. 5 lat, liczony od daty
odbioru. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do zapewnienia trwałości tablic,
grawerów, tłoczeń i nadruków przez cały okres gwarancji.
Przyjmujący zamówienie winien udzielić takŜe gwarancji na montaŜ tablic przez okres min. 5
lat. Oznacza to, Ŝe przez okres gwarancji wszelkie usterki wynikające z nieprawidłowego
montaŜu będą usuwane przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt. Przyjmujący
zamówienie poda Zamawiającemu oraz jego Partnerom, u których będą montowane tablice na
piśmie dane kontaktowe komórki lub osoby, która zajmie się realizacją zleceń
gwarancyjnych. W przypadku zmiany danych kontaktowych tej komórki/osoby przyjmujący
zamówienie jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić pisemnie Zamawiającego w ciągu 3
dni roboczych.
Przyjmujący zamówienie, po otrzymaniu zgłoszenia usterki na podany wcześniej kontakt
gwarancyjny (w dowolnej formie: telefonicznie, fax-em lub drogą elektroniczną), usunie
usterkę w ciągu 7 dni roboczych.

