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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, sprzedaż i dostawa druków potwierdzenia odbioru (KPA)
z perforacją i dwoma paskami klejącymi wg wzoru, w ilości 12 000 szt. na potrzeby Oddziału Regionalnego
KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia – wykonanie, sprzedaż i dostawa druków potwierdzenia odbioru (KPA)
z perforacją i dwoma paskami klejącymi wg wzoru, w ilości 12 000 szt. - polega na dostarczeniu do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej.
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę do:
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników
Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT,
określoną w Formularzu oferty.
Wykonawca dostarczy łącznie 12 000 sztuk druków potwierdzenia odbioru (KPA) z perforacją i dwoma
paskami klejącymi wg wzoru i poniższych, minimalnie wymaganych parametrów.
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druk potwierdzenia odbioru – 12 000 szt.
 wykonany zgodnie z poniższym wzorem
 zgodny z wymogami ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096);
 wykonany na grubym papierze offsetowym (ok. 140 g);
 kolor biały;
 format 160 x 100 mm;
 całość druku stanowi: część środkowa i listwy po obu stronach, z perforacją pionową,
umożliwiającą na wyrwanie części środkowej druku bez jego uszkodzenia;
 druki z dwoma paskami klejowymi o szerokości ok. 5 mm, gwarantującymi przyczepność
do różnego rodzaju podłoża w zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczone osłoną, okres
trwałości kleju minimum 2 lata;
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Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub
określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów
Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, fabrycznie nowy,
bezpieczny, wykonany z materiałów nietoksycznych, posiadał wymagane prawem atesty, certyfikaty
i dopuszczenia.
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu ponosi
Wykonawca. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z opisem
i złożoną ofertą, posiadać będzie wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia.
Warunki konieczne:
 dostarczenie artykułów do zamawiającego
 rozładunek po dostarczeniu zamówienia
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Termin realizacji : 10 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego
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