Płatne:
d. 921' I ' 9zI05' p. 43oo2&48 zł
d..921, r' 92195, p. 4300 14\15 zł
d. 801'r. 80l95'p.4300l830'75zł
d.851'r' 85195'p.4300
27ó'75zł

p.4300
852],90
zł
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Powiatern słupskim z siedzibą w Słupsku przy ul' szarych szeregów I
reptezentowan}tnpżez:
,,Zamavłiającytx|,
- PtzewodniczącegoZatządtl
ZdzisławaKołodziejskiego
-

RafałaKonona

q

zwan}łn dalej

CztoŃaZarządtl

Wojcięchęm Włostowskim _ przedsiębiorcą,prowadzącyn dfiałalnośćgospodarcząpod nazwą
włostowski wojciech Robert DRUKARNIA ,'LASER GRAF" z siedzibą w Kostrogaju 1, gninie
Radzanowo,powieciepłockim,09-400'pocztaPłock,NIP 7741236780'REGoN 610332856
zwan1m dalej'Wykonawcą''.
Niniejsza umowa zostaje zawaia w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru ofęIty
wykonawcy w drodze zaptoszeniado złożeniaoferty na ,'Druk i dostawęwydawnictw, plakatów'
kalendarzy oraz folderów dla powiatu slupskiegow 2018 roku", z pominięciemustawyz 29
stycznia2004r. Prawozamówięńpublicunych(tj.Dz' U. z 20|7 t. poz. |579 z późl. zm) zgodniez
ań. 4 pkt 8 ww. ustawy'
6t
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do v{ykonania druk wydawnictw
wyszczególnionych w ofercie stanowiącejzałącznikdo ni ejsfej umowy,fgodnie z w},rnogami
w niej okeślonyni.
2' wykonawca zobowiązujesię do wykonaniaprzędmiotuzamówienia z zachowaniernszczegó|nej
starannościw opaxciu o najnowsze zdobycze wspołczesnejwiedzy technicznej, zgodnie z
zasadamisztukii wiedry zawodowej.
62
1. Zamówienia realizowanebęd4sŃcesyłvnie, każdorazowona podstawięzlęcęń,w miarę potrzeb
ZamawiającegooTazdostarczonegoprzez Zamawiającegodo Wykonawcy materiatudo druku.
2. zamawiający dostarczy materiĄ do druku za pomocą sieci Intemet gotowe Fojekty w
fomacię PDF.
3' Po wysłaniumateriałówo których mowa w ust' 2, wykonawca odeślepodgląd z RlP-owanych
stron projektugraficznegow celu weryfikacji zgodnościmer,,torycznejobrafu po zfastrowaniu'
4. Z|ecętia la nea|izowanie zamówienia bęĄ przekazywaneWykonawcy w formie pisernnej za
pomocąsieci Intemet.
5. Na wniosek ZamawiającegoWykonawca wykona wydruk próbny w postacibarwnegowydruku
impozycyjnego lub proofu cyfrowego zgodnego kolorystycznie z drukiem na maszynie
offsetoweji przedłoł go do akceptacjizamawiającęmulub osobięprzez nięgo wskazan€j.
6. Na podstawie wydruku próbnego Zamawiający może dokonać zmian i pŹesłać ponownie
materiał
do drukuz naniesionymizmianami.
7. wniosęk okeślonyw ust. 5 dostalczanyjestw fonnie pisarrnejrazęmze zleceniemna realizację
poszczęgólnych elementówzamówlenla.
8. w ramach świadczonejusfugi Wykonawca zobowiązanybędzie do pżygotowania naświętlęń,
rozbarwień oraz wszęlkich niezbędnychprac związanychz wydrukowaniemkażdejpozycji.

/ę

|y.ę-J^,

z
9. wykonawca j estzobowiązanydo udzie|aniaZamawiającemuwszelkich informacji dotyczących
realizowanegoprzedmiotuzamówienia oraz do bieżącegodoradzaniaZamawiającęmu.
$3

l . Termin wykonania zamówienia dlŃu i dostawy wyda\łnictwwyszczególnionych w ofercie

).

3.
4.

5.
ó.

stanowiącej
fałącznikdo niniejszejumowyustalasięna:
l) 5 dni rcboczychdla publikacjim: 4, 6, 7, 8, 10,l1;
2) 7 dni roboczychdla publikacjinr: 1,3, 9;
3) 10 dni roboczychdla publikacjini 2, 5.
Terminustalonyw ust' l liczonyjestod następnego
dniaroboczegopo wysłaniuzamówieniado
Zleceniobio1cy
do dniajegoodbioruw sposóbokeślonyw $ 4.
W prz1padku wniosku Zamawiającegoo wydruk próbny okeślonegow $ 2 ust' 5 termin
wykonania zamówierria liczony jest od następnegodnia rcboczego po akceptacji wy&1]ku
próbnego do drukuprzez Zamawiającego.
W przypadkuwprowadzantazmiarlprzez Zamawiającegow matsrialedo drukupo j egowysłaniu
do wykonawcy tęrmin wykonania zamówienia liczy się od dnia zaakceptowania przez
Zamawiającegowydruku próbnego z wprowadzon}tnizmianami.
Wydruk próbny okeślonyw $ 2 ust. 5 wykonawca dostarczy zama,,piającernu
w ciągu 2 dni
roboczych licząc od dnia dostarczeniaWykonawcy mateńałudo druku.
zarnawiający zajmie stanowisko w sprawię akcętacji drulr.upróbnego w terminie 2 dni
roboczychod dnia.jegootrzlrnania.

!4
1. odbiór zamówienia następowaćbędzie w siedzibie starostwaPowiatowego w Słupskuprzez
osoby upowaŻnionedo odbioru'
2. osobami upoważnion},rnido odbioru sąpracownicy Wydziału Polityki Społecznej oraz oddziału

Promocjii wspóbracy.
3. odbiór zamówienia potwierdzonyzostafiiepodpisem osoby upowaŹnione;zlozoll}łn na
fomularzu..pokwitowanie
odbioru"

o)
1. Bezusterkowe ,,pokwitowanieodbioru', stanowi podstawęwystawienia fakfury za odeblane
zamówienie zgodnie z ustalonymi cęnamiprzedstawion}miw formularzu ofeńy wykonawcy,
stanowiąc}'rnzałącznikdo umowy'
Maksymalnawaftość
umowy wyrosi 51 254,40zł brutto(słownie:pięćdziesiąt
jedęn tysięcy
dwieście
pięćdziesiąt
cztery40/l00 fłotych).
3 . ZapŁatawFagodzenia nasĘpi na mchunek wskazany w fakturzew teminie 14 dni od daty
doręczeniafaktury Zamawiającęmu.
W razie zwłoki w wykooanil' po.'"""góhyJf zleceń pżedmiofu zamówięnia Zamawla1ącemu
przysługuje
karaumownaw wysokości
0,l5% maks}malnej
wańościumowy określonej
w $5
ust' 2, fa kazdy dzień zwłoki.
W razie odstąpieniaodlmowy przez Zamawiającęgowskutekniewykonanialub nienależytego
wykonania poszczególnych zleceń pŹedmiotu umowy Zamawiającemu przysfuguje kara
Lrmownaw wysokości5% maks},rna]nej
waltościumowy okr€ślolęj w s 5'
3 . Zamawiającymożedochodzićna zasadachogólnychodszkodowania
pŹewyższającego
karę
rrmowną.
4. ZamówieniewykonanenienaleŹycie'
tj. niezgodnę$2 ust.2 albo $ 3 ust 4 Zamawiającymoże
zwrócić wykonawcy na jego koszt' w takim prz}Tadku wykonawca .jest zobowiąfany

3
dostarczyć poprawnie wykonane Zamówienie z zachowaniem terminu początkowego zgodnie z
$3ust.2,3i4.

$7

Umowa zostajezawalta na czas określony:od dnia podpisaniado 31 gudnia 20l8 rol.u.

$8
I. Zat|aw|ający
zastrzegasobieprawodo:
l) zmiany parametrówtechnicznycholaf ilościowychvydawnictw wskazanychw załączniku,
o któr}m mowaw s 1 ust.l,
2) rezygrtacji z drukl niektórych wydawnictw wskazanych vł załącznikll,o który'rrtmowa
w $ I u s t .1 .
2. Zamawiającypo uzgodnieniuparametrówtechnicznychi ceny z WykonawcąmoŹezlecićdruk
wydawnictw, któIe nie zostałyujętew załącznikudo niniejszej umowy.
3. W celu dokonaniazmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust' 2, stronyfawiemją stosownyaneks
do umowy.

$e

wsfelkie spory mogącepowstaćw związku z niniejsząumową' stronybędąlozwiąz),$/aćw dlodzę
nęgocjacji.w razie niemożności
polozumięniaolganemwłaściw}tn
osiągnięcia
do rozstzygnięcia
sporubędfiesąd Ręjonowywłaściwy
dla siedzibyZamawiającego.
$10
Za rea|izację umowy ze strony Zleceniodawcy pod względem mer''toryczn}m ponoszą
odpowiedzialność
w zakresiewydawnictwwyszczególnionych
w załączniku
do niniejszejumowyw
pozycjach:
1) od 1 do 5 wydziałPolityki społecznęj,
2) od 6 do l l WydziałRozwojuPowiatui Inwestycji.
$11
w sprawach,których nie ieguluje nifiiejsza umowa'zastosowaniemająptzępisyKodeksu cy.wilnego.
$12
Umowa sporządzonazostaław cztelech jednobrzmiącychegzemplarzach,w tym trzy dla
Zamawiającego
i jedendla Wykonawcy'
wykonałvca

Zamawiający
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Forrnularz ofeńy wykonawcy'. ' y':
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Nawiązując do zapytsnia ofertowegone druk i dostawęwydłvnlctw' p|akatów, kalendarzy
oraz folderótł dla powiatu słupskiegow 2018 roku
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Lp.

I

/"Y4"V
Nazwa
wydarłnictwa

Kryterie wydrwnicze

2

J

Publikac.ia
I
r nr ISSN

2.

3.

Ilość
nrldadów

,7

papie! środ€k keda rnat 80 g/m]' kolor l+ l' 40 shoD;
łkładka| offs€t 80 g/nf. kolor 2+2 . 20 sLrcn;
okładka|keda błysk 1]5 g/m,'kolor4+4;
oprawa: sfycie z€szlowe;
nakład]1000egz'

Formal150x210rtun;
papi€r środek:
ksiązkowy70 dn2 |5r/oz ż:ókęEoz
apli lubbarwionyw masi€ (np'''Ecco BooK
CREAM' 70 GA,{2'wol' 2'0' BIAŁosC 75%),
kolor l+l,3ó8 stron;
papierwyk]ejka:offset l 708/n' w kolorze śrcdka
okładkatwarda:kolo! 4+0'folia nat; szytanićmi;
nakład|450 €gz.

I

Publikacja3

Formar:150x205mm
p r p j e !ś l o d e kk J e d am a L / b t y \lk< 0 8 i m : ' k Ó | o ! 4 4 '

I

5

6

q+s6?s
ttłot,

15s1,@,/5>?,ą.

okładka:krcda matĄtysk l80 8/m,' kolor 4+4;
opra\ła:szycie z€ s zytowei
nakład:1000egz'

Formar200x210mm;
bigowani€izłożone
do):l00x2l0 mm;

brutto (4x5)

J62Ęu/&?Ęa

Publikacja 2
z nr ISBN

z ff ISBN

wrńość

Cena
nakladu
brutto

3

Łł6|?' fr0ł{

papi€r kr€da trlat300 g/m . kolor 4+4
nakład:
250egz'

5.

'7.

8.

9.

Publikacja 4
z nr lsBN

Formati 280x205mm;
objętośćl2E str' + okładka;
w środkupapier kreda l 60 grlm'' kolor 4+4;
okładka twarda' kolor 4+G| folia z po}yskieni
oń€ t ltsci': pionow'
opr'v': szla ntćmi l klejon'

Afiszplakat

Format:594x420rnm;
papier:keda błyskl50 8/tt', kolor 4+0;
nakład:250
egz'

3

Z,ąProsze\ie2

F o m a t : 2 9 7 x 1 0 5m m
do): l48'5xl05 lnm;
bi8owanie(złożone
papier:kreda mat 300 g/mr+ folia mat,kolor 4+4
nakład:500 egz'

3

Kańka

Format270x135mm;
I bigowanie(złożon€do: l35x135nm);
papierkeda tnat350g/m'+folialnat+ złocenie
iub
' uźYci€ mfo|iii matrYc(ef€ k t hot"
srebrzenie
stempina'u),
kolo.4+4;
nakład|800 egz'

I

Kalendarz
tĄdfi€ l ny

,fl1tfr5,ft,,/t/4ł'a

Fomatr 420x297 mm;
bi8owanie(ztożonedo):297x140mm;
Papier:k€ d a mat l70 g/m'' kolor 4+.{l
nakład:1000egf'

lt

Format50x90 mm
papi€ r : kańonnat 300g/m2'kolor4+0;
egz'
nakład:250

związanininiejsząofertą30
2. oświadczamy,żejesteśmy
ofert.
CIEL

,f3tso ,466ą9(

u@p .1/PF

Forma|3 l0x765mm'papiergłówka:3 l0x2l0 mm
1
kolo'
keda matĄłysk250 g/nl2+ folia mat,&łysk;
4+0 oklejanana kartonie;podkładpodkalendarium:
310x555mm karton300g/mz,kolor4+0;
''Kalendańumzrywalne:3 komplerypo t2 arkusz,
każdyformatu290xl44 rnm' z uszty$Tionyn
kartonikiemod spodu,papier:otrset80 g/m2,kolor
2+0'PieŃszy arkusz:od grudnia20l8 do listopada
20l9.rżeci:
f0l9. dJugiodstyc^ia20lqdognrdnia
od lutego2019do srycznia2020roku''.otwórw
główcekalendarza
ścianie
do powieszeniana
P|z€suwane okiento na paskuz foLii'
Nakład600 €8z.

1 0 . Ulotka 2
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