OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I
Przedmiotem zamówienia jest zakup 300 kart świątecznych (150 wielkanocnych
i 150 bożonarodzeniowych) wykonanych z perłowego papieru w kolorze ecru
(Wielkanoc) i metalizowanego papieru w kolorze granatowym (Boże Narodzenie).
Okładkę powinny ozdabiać wycięte laserowo motywy świąteczne (np. wersja
wielkanocna: trzy pisanki; w wersji bożonarodzeniowej bombka/choinka), na których
proponuje się dodatkowo niektóre elementy zostały wytłoczone i pokryte złotą folią.
Wkładka do nadruku metalizowana w kolorze beżowym/złotym/srebrnym.
Okładka: gramatura 250 g/m2
Format: 150x150 mm (po złożeniu)
Proponowane techniki: złocenie oraz tłoczenie
Nadruk: życzeń i logo (CMYK 4+0) na wkładce znajdującej się w środku kartki
Wkładka podwójna: gramatura 120 g/m2
Koperta: ozdobna koperta ecru o gramaturze 120 g/m2 pasująca kolorystycznie do
kartki, dostosowana do wielkości kartki

Termin realizacji: Wielkanoc - nie później niż 30 marca 2020 r.
Boże Narodzenie - nie później niż 11 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ II
Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 opakowań pralin (z podziałem 50
opakowań w terminie do 30 marca 2020 r. oraz 50 opakowań w terminie
do 11 grudnia 2020 r.).


Opakowanie powinno zawierać: -minimum 10 sztuk pralin w kształcie jajek
(masa netto minimum 120 g.) z czekolady deserowej lub mlecznej (ew. z
dodatkiem kostek białej czekolady) nadziewanych masą kremową lub
zawierających w środku orzechy (dotyczy słodyczy z motywem
wielkanocnym).



Opakowanie powinno zawierać: -minimum 10 sztuk pralin (masa netto
minimum 120 g.) z czekolady deserowej lub mlecznej (ew. z dodatkiem kostek
białej czekolady) nadziewanych masą kremową lub zawierających w środku
orzechy (dotyczy słodyczy z motywem bożonarodzeniowym).

Praliny w opakowaniu dekoracyjnym – drewniana szkatułka/pudełko z motywami
świątecznymi (wielkanocne/bożonarodzeniowe) z możliwością nadruku logotypu
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

oraz
- 360 tabliczek czekolady deserowej lub mlecznej proponuje się by posiadały
różnorodne kompozycje owoców liofilizowanych, ewentualnie karmelizowane orzechy
laskowe, migdały (masa netto minimum 100 g).
Każda czekolada powinna znajdować się w pudełku kartonowym z okienkiem z
motywem świątecznym (np. wielkanocnym – kurczak, bożonarodzeniowym –
choinka) przez, które widać część czekolady. Na opakowaniu możliwość nadruku
logotypu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Data przydatności do spożycia: min. 3 miesiące.
Termin realizacji: Wielkanoc - nie później niż 30 marca 2020 r. – 180 szt.
Boże Narodzenie - nie później niż 11 grudnia 2020 r. – 180 szt.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. Propozycja słodyczy wraz z opakowaniem.
2. Wycenę netto i brutto przygotowania i wykonania usługi, zawierającą wszystkie
elementy kosztotwórcze, w tym koszty personalizacji zestawu: nadruk na
opakowaniu, dostawa z wniesieniem do siedziby Zamawiającego.
3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z
tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała
wszystkie koszty (m.in.: przekazania praw autorskich, personalizacji, dostawy do
siedziby Zamawiającego), nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na
realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku
VAT i ewentualnych upustów.

4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć próbki kartek z motywami
wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi. Wykonawca startujący w II części
postępowania zobowiązany jest do złożenia próbek czekolad oraz opakowania z
pralin (z motywem wielkanocnym) gotowych produktów. Natomiast w przypadku
słodyczy z motywem bożonarodzeniowym, Zamawiający dopuszcza złożenie zdjęć
ewentualnie inną wizualizację produktów.
5. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży próbek produktów, to jego oferta będzie
oceniana tylko w kryterium CENA. Próbki złożone po terminie nie będą oceniane.

III. INNE INFORMACJE:
1. Zamawiający zapewnia, że przesłane przez Wykonawcę, a niewybrane
propozycje, nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do innych celów.
2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia; 2) zmiany terminu realizacji zamówienia.
6. Płatność: Termin płatności FV do 14 dni roboczych
7. Dodatkowa osoba do kontaktu: judyta.bartosiewicz@gdos.gov.pl
8. Sposób produktów wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych z asortymentu
zaprezentowanego przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający do realizacji
wybierze jeden w cenie wskazanej w ofercie za jedną sztukę.

9. Realizując dostawę produktów bożonarodzeniowych Zamawiający poprosi
wybranego Wykonawcę o złożenie przykładowych kart , pralin, oraz czekolad na 30
dni przed 11.12.2020 r.

