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LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

Proponowane parametry przez Wykonawcę RÓWNOWAŻNE (!)                  

[W PRZYPADKU OFEROWANIA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH, 

PARAMETRY WPISAĆ W KOLUMNIE "D"ORAZ DOŁĄCZYĆ KARTY 

PRDUKTÓW PRODUCENTÓW OBU MATERIAŁÓW, DLA POTWIERDZENIA 

RÓWNOWAŻNOŚCI]

Nakład / Ilość 

(w szt. / m2)

Cena jednostkowa netto 

(zaokrąglenie do dwóch miejsc 

po przecinku)

Wartość netto [cena 

jednostkowa netto x nakład] 

(zaokrąglenie do dwóch miejsc 

po przecinku)

podatek

Wartość BRUTTO [wartość netto 

+ podatek] (zaokrąglenie do 

dwóch miejsc po przecinku)

A B C D E F G H I

1 Plakat B1 na papierze (1)(3)(7)

Druk

Latex

Papier plakatowy 220g/m2

Wraz z kosztem dostawy 1 szt

Ilość minimalna 1 szt

137  szt

2 Plakat B1 na na folii easy dot (1)(9)(7)

Druk

Latex

Folia easy dot

Wraz z kosztem dostawy 1 szt

Ilość minimalna 1 szt

40  szt

3 Plakat B1 na folii backlight (1)(4)(7)

Druk

Latex

Folia backlight 340 mic 420g/m2

Wraz z kosztem dostawy 1 szt

Ilość minimalna 1 szt

110  szt

4 Tablica drukowana na PCV (1)(8)(7)

Druk

Latex

Folia standard

Naklejanie

PCV 5mm białe

Wycinanie CNC

Wartość minimalna 1m2

16  m2

5 Tablica drukowana na PCV (1)(8)(7)

Druk

Latex

Folia standard

Naklejanie

PCV 5mm czarne

Wycinanie CNC

Wartość minimalna 1m2

24  m2

6 Tablica drukowana na PCV (1)(8)(7)

Druk

Latex

Folia standard

Naklejanie

PCV 3mm czarne

Wycinanie CNC

Wartość minimalna 1m2

16  m2

7 Oznaczenia na folii standard (1)(5)(7)

Druk

Latex

Folia samoprzylepna standard

Wycinanie CNC

32  m2

8 Oznaczenia na folii easy dot (1)(7)(9)

Druk

Latex

Folia samoprzylepna easy dot 

+laminat stały

Wycinanie CNC

44  m2

Koszt m2 40  m2

Koszt przyjazdu

10    Folia standard + laminat stały (1)(7)(9)

Druk

Latex

Folia samoprzylepna standard

laminat stały

Wycinanie CNC

44  m2

Załącznik nr 3a do SIWZ

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

INTEGRALNA CZĘŚĆ STANOWIĄCA OFERTĘ WYKONAWCY

9    Usługa klejenia Folia*

FORMULARZ CENOWO - TECHNICZNY



11 Naklejek podłogowe + laminat (1)(3)(8)

Druk

Latex

Folia podłogowa antypoślizgowa nie 

ścieralna

Wycinanie CNC

Naklejanie w siedzibie 

zamawiającego

(Konieczne ustalenie terminu 

usługi)*

32  m2

400  szt

100  szt

!

(*)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Za obrabiarkę CNC uważa urządzenie tnąco bigujące z conveyerem o dokłądności cięcia nie mniejszą niż 0.01mm.

Za nośnik PCV spieniony w opcji kolor zamawiający uważa każdy kolor będący w hurtowej sprzedaży na teranie naszego kraju. 

Zamawiający nie przewiduje zamawiania kolorów specjalnych nie będących w stałej ofercie. 

Za folię EASY DOT zamawiający rozumie uplastycznione PCW, monomer:  połysk / mat, grubość [µm]:	100 +/- 10, gramatura [g/m2]:	135 +/- 5, klej: 	akrylowy dyspersyjny dots

wartość pH: ok. 7,0

Za laminat Zamawiający uważa folię o grubość	80 μm, trwałość 3-4 lata, klimat środkowo-europejski, zakres temperatur użytkowania	-30°C do 60°C (na czystym, suchym podłożu), stabilność wymiarów <0,75 mm FTM 14

Proszę wypełnić kolumnę D jeśli Wykonawca zamierza zastosować zamiennik lub nośnik o innych parametrach.

Wszystkie prace montażowe w siedzibie zamawiającego wymagają uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za rewalizacje zamówienia. 

Terminy montażu lub innych prac powinny być zgłaszane minimum 2 dni robocze przed planowanym montażem.

Wydruki wielkoformatowe oznaczone jako UV powinny wykonane wyłączenie technologią druku UV. Zamawiający nie dpuszcza innych technologii druku.

Druk powinien być odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych w tym na intensywne promienie UV - przez okres minimum 3 lat. 

Wysoka jakość druku, kropla poniżej 10 pikolitrów

Wydruki wielkoformatowe powinny być bezwonne i ekologiczne. Stosowane barwniki powinny być na bazie wody o zawartości wody powyżej 50%.

Powinny być odporne na oddziaływanie promienie UV - na minimum 3 lata.

Za papier przyjmujemy papier powlekany o gramaturze powyżej 220g

Za folię backlit rozumiemy materiał PET&PP o grubości nie mniej niż 340 mikronów, 420g/m2, (+/-10%)

Za folię samoprzylepną rozumiemy folię standard o grubości minimum 70 mikronów i oresem trwałości minimum 3 lata.

Za ploter tnący uważamy urządzenie wycinające mechanicznie przy pomocy noża aktywnego. Nie dopuszczamy ucządzeń tnących innymi metodami.

12 Druk okolicznościowy + koperta

Wersja językowa PL

Wersja językowa EN

Format A4 falcowane do A5 na V

Papier kredowy powlekany gładzony  

350 g

Druk 4+4 CMYK

Folia soft touch

Lakier wybierany UV błysk 3D


