
Załącznik nr 1 

do SIWZ 

 

 
 

„Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego plakatów 

na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna – realizowana w miarę zgłaszanego przez 

Zamawiającego zapotrzebowania usługa drukowania plakatów w następujących formatach: 

68 x 98, 118,5 x 175 oraz 32 x 45 wraz z ich transportem do wskazanych przez Zamawiającego 

miejsc na terytorium Warszawy. 

 

1. Plakaty w formacie B1, 68 x 98 cm – 800 sztuk. 

1) druk: offsetowy, 

2) ilość kolorów: 4 + 0 (CMYK), 

3) papier: kredowany, błyszczący, o gramaturze min. 135, nadruk z przedniej strony, 

4) skompletowane w maksymalnie 16 różnych wzorach, w edycjach po 50 sztuk, 

5) transport: zapewnia drukarnia. 

 

2. Plakaty w formacie B1, 68 x 98 cm – 1.600 sztuk. 

1) druk: offsetowy, 

2) ilość kolorów: 4 + 0 (CMYK), 

3) papier: kredowany, błyszczący, o gramaturze min. 135, nadruk z przedniej strony, 

4) skompletowane w maksymalnie 10 różnych wzorach, w edycjach po 160 sztuk, 

5) transport: zapewnia drukarnia. 

 

3. Plakaty w formacie B1, 68 x 98 cm – 7000 sztuk. 

1) druk: cyfrowy, 

2) ilość kolorów: 4 + 0 (CMYK), 

3) papier: kredowany, błyszczący, o gramaturze min. 135, nadruk z przedniej strony, 

4) skompletowane w maksymalnie 700 różnych wzorach, w edycjach po 10, 

5) transport: zapewnia drukarnia. 

 

4. Plakaty w formacie CL, 118,5 x 175 cm – 800 sztuk. 

1. druk: cyfrowy, 

2. ilość kolorów: 4 + 0 (CMYK), 

3. papier: wodoodporny, posterowy, do podświetleń, gramatura min. 150, jednostronnie 

powlekany, nadruk z przedniej strony, 

4. skompletowane w maksymalnie 60 różnych wzorach, w edycjach od 4 do 100 sztuk, 

5. transport: zapewnia drukarnia. 

 

5. Plakaty w formacie 32 x 45 cm – 500 sztuk. 

1. druk: cyfrowy, 

2. ilość kolorów: 4 + 0 (CMYK), 

3. papier: kredowany, matowy, gramatura min. 170, nadruk z przedniej strony, 

4. skompletowane w maksymalnie 10 różnych wzorach, w edycjach po 50 sztuk, 

5. transport: zapewnia drukarnia. 

 

II Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy gotowe do druku wzory plakatów wraz z listą     

adresatów, drogą elektroniczną na podany przez Wykonawcę adres mailowy.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

FORMULARZ CENOWY 
 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 



III. Lista adresatów (lokalizacji), do których Wykonawca będzie dostarczał plakaty. 
 

1. Siedziba Zamawiającego: Teatr Wielki – Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa – 

maksymalnie 200 edycji plakatów 68 x 98 cm, maksymalnie 60 edycji plakatów formatu 118,5 

x 175 cm, maksymalnie 10 edycji plakatu 32 x 45 cm, podczas obowiązywania umowy; 

 

2. Magazyn AMS: Daniszewska 27,  Warszawa – maksymalnie 60 edycji plakatów formatu 118,5 

x 175 cm podczas obowiązywania umowy.  

 

IV) Wykonawca jest zobowiązany do wydruku plakatów i dostarczenia ich do wskazanych przez 

Zamawiającego adresatów w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia 

przekazania wzoru, o którym mowa w pkt II (powyżej). 

 

V) Wykonawca po wykonaniu i dostarczeniu plakatów do adresatów, zobowiązany jest do 

przekazania drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy, 

informacji o odbiorze materiałów przez adresatów. 

 

VI) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie plakatów podczas 

transportu do adresatów wskazanych przez Zamawiającego i zobowiązuje się do wymiany 

lub uzupełnień na własny koszt, dostarczonych plakatów, w których wystąpiły wady lub 

zostały wykonane niezgodnie z SIWZ, bądź zostały dostarczone w ilości innej niż określonej 

w SIWZ i umowie. Wymiana lub uzupełnienie materiałów nastąpi w terminie do 2 dni od dnia 

otrzymania drogą mailową od Zamawiającego reklamacji. 

 

 

 

 

 

________________ dn. _______________                        

_______________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ CENOWY 

 

 
 

lp. 
 

Nazwa 

Ilość 

plakatów 

/sztuk/ 

Cena 

jednostkowa 

jednego 

plakatu 

brutto 

/zł/ 

 

Cena 

całkowita 

brutto 

/zł/ 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1 
Druk plakatów w formacie 68 x 98 cm (druk offsetowy) 

16 różnych wzorów w edycjach po 50 sztuk 
800   

2 
Druk plakatów w formacie 68 x 98 cm (druk cyfrowy) 

10 różnych wzorów w edycjach po 160 sztuk 
1.600   

3 
Druk plakatów w formacie 68 x 98 cm (druk cyfrowy) 

700 różnych wzorów w edycjach po 10 sztuk 
7.000   

4 
Druk plakatów w formacie 118,5 x 175 cm (druk cyfrowy) 

60 różnych edycji od 4 do 100 sztuk 
800   

5 
Druk plakatów w formacie 32 x 45 cm (druk cyfrowy) 

10 różnych wzorów w edycjach po 50 sztuk 
500   

 

 
RAZEM  

 
 

Uwaga 

1. W kolumnie nr 4 należy podać oferowaną przez Wykonawcę cenę jednostkową brutto dla 

poszczególnych ilości plakatów danego rodzaju druku. 

2. W kolumnie nr 5 należy podać cenę całkowitą brutto za wszystkie ilości danego rodzaju druku, 

obliczoną poprzez pomnożenie ilości plakatów przewidzianej przez Zamawiającego dla danego 

rodzaju druku (kolumna nr 3) i wskazanej dla niego w kolumnie 4 ceny jednostkowej jednego 

plakatu brutto. 

3. Kwotę „RAZEM” należy przenieść do pkt 1 Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) 

4. Kwotę „RAZEM”(podsumowanie tabeli) i wartości wpisane w pkt 1 Formularza oferty powinny 

być odpowiednio identyczne. 

5. Uzupełniony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym formularzem cenowym należy dołączyć 

do oferty 
 

 

 

 

 

 

.................................. dn. ...........................                        ……....................................................................................... 

czytelny podpis Wykonawcy lub  upełnomocnionego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

 

 


