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l. Nazwa i opis przedmiotu zam6wrenla:

Wydanie i dostawa kalendarzy ksi4zkowych (materialu promocyjnego), w ramach

projektu realizowanego przez rJnig Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoj u

Regionalnego oraz z budzetu palistwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dawa L6dzkiego rn lata 2014-2020, pn. ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 485

wgzel Pabianice Pld. na 58 Dlut6w".

Kalendarz ksiqZkowy wraz z dostaw4 do siedziby ZDW w Lodzi

- 300 sztuk

- Format: zbli2ony 210 x 265 mm.

- Papier: chamois 90g/m2

- Uklad kalendarium: 1 tydzierl na 2 stronach (tydzieh na rozklad6wce).

- Kalendarium: bordowo-szare w jgz. PL, GB, D; imieniny i Swigta; plan roczny 2019,

2020,202t.
- Oprawa: sk6ropodobna, preferowane odcienie niebieskiego, czerwonego i brpowego.
- Tlocmie na okladce: roku, logotypu ZDW oraz logotypu RPO WL.
- Mapy: na wyklejce okladki z przodu mapa Europy, na wyklejce oktadki z tylu mapa

Polski.

- Czg5i informacyjna: skorowidz od A do Z, waZne adresy, tel. numery kierunkowe.

- Wykoriczenie: blok kalendarza sztly oraz dodatkowo klejony, tasiemka, perforacja

naro2nik6w.
- Dodatkowo: wklejka z przodu kalendarza: druk barwny wklejki l-4 strony; tekst +

zdjgcia dostarczy zamawiaj4cy, po stronie wykonawcy sklad grahczny.

2. Termin realizacji zam6wienia do 2 grudnia 2019 r.

3. Kryerium wyboru ofert: cena

4. Termin skladania ofert do l5 paZdziemika2ll9 r.

5. Miejsce skladania ofert: Oferty naleZy sklada6 na wypelnionym zalqczniku nr l; na adres

l,tl"

e-mail: inlo@ zdw.lodz.ol

Unia Europejska
Europ.iski Flndusz

Roz*6lu Regionaln.go

Zmieniamy t6dzkie z Funduszami Europejskimi



6. Zloaenie zapt.:ania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego

a otrzymanie oferty nie jest r6wnorzgdne ze zlo2eniem zam6wienia przez Zamawiajqcego

i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze sfony wykonawcy do zawarcia umowy.
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Projektjest wsp6lfinansowany przez Unig Europejsk4 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budzetu
paistwa w ramach Regionalnego Programu Opcracyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata20l4 - 2020

Administratorem da.ych osobowych jest DyrektorZarzQdu Dr68 wojew6dzkich wlodzi. Oane osobowe przetwar2ane bqda w celu realizacji

czynno&i urzedowych. wiecej informacji znajd uje siq na stronae internetowei !4!!r41!-19!E€!w zakladce ,,Ochrona danYch osobowych".
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