
 

 

 

UMOWA nr ……………… 

Zawarta w dniu ……………………. w Opolu pomiędzy: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, 

ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole,  

NIP: 754-25-27-629,  

reprezentowanym przez: 

Urszulę Zajączkowską – Dyrektora Muzeum 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a                                          

……………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną o następującej treści: 

 

§1 

1. Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją projektu pn. „Inwentaryzacje 

przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie 

opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–

2020. 

 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania druk materiałów do wystaw, 

komiksu oraz materiałów promocyjnych, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wydrukowanych materiałów do wystaw, komiksu 

oraz materiałów promocyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem, określonym w 

załączniku nr 2 do niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego w Górze św. Anny, ul. 

Leśnicka 28, w dni robocze Zamawiającego w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00, po 

wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy. 

 

§3 

Termin realizacji 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy (dokonania dostawy) Strony ustalają na ……… dni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy.  

Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zawarcie niniejszej 

umowy. W sytuacji, kiedy dzień ten wypada na dzień wolny od pracy Zamawiającego, dosta-

wa powinna nastąpić w najbliższym następnym dniu powszednim.  



 

 

 

2. Wykonawca może skrócić termin zakończenia realizacji umowy. Skrócenie terminu nie jest 

zmianą umowy i nie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

 

§4 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, a 

także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami oraz swoją 

wiedzą techniczną i doświadczeniem. 

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na 

inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to 

przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

3. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne 

podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony 

stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie 

pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Przedmiot umowy zostanie odebrany w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony 

umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 niniejszej umowy. 

2. Odbiór przedmiotu umowy zastanie dokonany przez przedstawiciela Zamawiającego, 

w obecności Wykonawcy lub osoby przez niego wskazanej do wykonania tej czynności na 

podstawie sprawdzenia poprawności wykonania umowy na przykładzie minimum 10% 

wszystkich egzemplarzy stanowiących jej przedmiot. 

3. W dniu określonym przez Strony, jako termin odbioru przedmiotu umowy, sporządzony 

zostanie protokół odbioru przedmiotu umowy (Załącznik nr 3 do niniejszej umowy), 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy tym odbiorze wad.  

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie 

wad albo może odmówić odbioru żądając usunięcia wad i ponownego zgłoszenia 

przedmiotu odbioru do odbioru w określonym terminie, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – żądać ponownego wykonania przedmiotu 

odbioru w określonym terminie, 

c) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął 

wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru lub 

nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole odbioru, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  



 

 

 

6. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu 

odbioru - jeżeli dokonano odbioru bez wad, zgodnie z ust. 3 lub datę podpisania protokołu 

stwierdzającego usunięcie wad, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7. Pomimo podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa wyżej, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zgłaszania wad materiałów będących przedmiotem niniejszej 

umowy, w stosunku do pozostałych egzemplarzy, nie objętych protokołem odbioru, o 

którym mowa w ust. 2 w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Przez wadliwe egzemplarze  rozumie się w szczególności egzemplarze z 

niepoprawną kolorystyką lub jakością wydruku, z brakującymi stronami, niepoprawnie 

złożone itp. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wówczas wad w 

terminie określonym przez Strony. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Podstawą wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia jest zaakceptowany przez Zamawiające-

go i podpisany przez Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 3.  

     Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

netto w kwocie …………………………….. złotych (słownie: ………………………………).  

2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca doliczy podatek VAT według staw-

ki obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT, która na dzień zawarcia niniejszej umo-

wy wynosi ……………………….. (słownie: ………………………………………………) . 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wyniesie brutto ……………………….. złotych 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….).  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jednorazowo przelewem na konto wskazane 

w fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

5. Fakturę należy wystawić i doręczyć Zamawiającemu na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w 

Opolu ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, nr NIP: 754-25-27-629 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zamawiający jest płatnikiem VAT. 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy. 

2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy …………………...-miesięcznej gwarancji. 

3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji, co oznacza iż w dochodzeniu usunięcia wad fizycznych przedmiotu 

umowy Zamawiający ma prawo wyboru pomiędzy gwarancją i rękojmią. 

5. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji i rękojmi, a także 

jeszcze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub uszkodzeniami wynikającymi z 



 

 

 

nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, zostaną usunięte – naprawione przez 

Wykonawcę i na jego koszt. 

6. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich 

stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 2 dni robocze przed 

dokonaniem oględzin, chyba że Strony umowy umówią się inaczej. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

8. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, 

Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt 

Wykonawcy i nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 

9. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu 

umowy, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych czy zdarzeń losowych. 

10. Wszelkie zmiany i naprawy przedmiotu umowy dokonane bez zgody Wykonawcy powodują 

utratę gwarancji. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 1, powstałą 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 4 – za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 4 za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagro-

dzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 4.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określone-

go § 6 ust. 4. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze swoimi należnościami, w szcze-

gólności z tytułu wynagrodzenia.  

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonał przedmiotu umowy 

w terminie i we wskazanym w umowie miejscu, 



 

 

 

2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba 

inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,  

3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpią okoliczności zmierzające do likwidacji 

Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważ-

ności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

a) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy, 

b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, 

c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

d) w sytuacji zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, 

e) zmiany obowiązujących stawek VAT – cena umowna może ulec zmianie, tylko 

i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ceny może obejmować 

wyłącznie zakres dostaw niewykonanych i rozliczana jest na korzyść Zamawiającego. 

2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, które 

jest ustalone, w określonej w ofercie oraz w umowie, kwocie stałej i niezmiennej, 

niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów dostawy. 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmianą 

rachunku bankowego, 

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami. 

4. Zmiana umowy musi spełniać następujące warunki:  

a) inicjowanie zmian musi nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmian, 

c) zmiany powinny być zawarte w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Na zmianę zgodę muszą wyrazić obie Strony.  

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których Strony nie 

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 



 

 

 

2. W sprawach nie uregulowanych umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

4. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wskazuje do nadzoru nad realizacją umowy następującą osobę: Piotra 

Zabłockiego, tel. 77 461-54-66, upoważniając go niniejszym do podpisywania protokołów 

odbioru prac wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca wskazuje do nadzoru nad realizacją umowy następującą osobę: 

……………………………………………., upoważniając ją niniejszym do podpisywania 

protokołów odbioru prac wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

 

 

……………………….      ……………………………… 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

                                                                                     do umowy nr ……………………………… 

Szczegółowy opis druków materiałów do wystaw, komiksu oraz materiałów promocyj-

nych. 

 

Zamówienie dotyczy w szczególności: druku, oprawy i dostawy gotowych materiałów do siedzi-

by Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w Górze św. Anny (ul. Leśnicka 28, 47-154 

Góra św. Anny – Muzeum Czynu Powstańczego) w dni robocze Zamawiającego w godz. 8:00–

15:00, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy. 

 

Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1 Komiks pt. Cecylia poznaje ważek zwyczaje (nadany numer ISBN 978-83-89798-84-8) 

 

Nakład: 25 000 egz. 

 

Format: A4 (210 x 297 mm) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Objętość: 24 strony środek + 4 strony okładka 

Środek 

Papier MAGNO VOLUME 170g/m2 

Kolor: 4+4 

Okładka 

Papier MAGNO VOLUME 300g/m2, foliowany zewnętrznie folią matową 

Kolor: 4+0 

Oprawa: zeszytowa (dwie zszywki) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

pełnego próbnego wydruku na docelowym materiale, celem ewentualnego naniesienia osta-

tecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie 

może być późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia 

określonym w umowie z Wykonawcą.  

 

2 Plakaty  

 

Liczba: 450 szt. (10 wzorów: 8 x 50 szt. + 2 x 25 szt.) 

 

Format: A2 (420 x 594 mm) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 



 

 

 

Kolor: 4+0 

Papier: BLUEBACK 120g/m2 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

próbnego wydruku jednego ze wzorów plakatów na docelowym materiale, celem ewentual-

nego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez Zamawiającego. Ter-

min dostarczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości 

przedmiotu zamówienia określonym w umowie z Wykonawcą. 

 

3 Zaproszenia na otwarcia obu wystaw 

 

Liczba: 450 szt. (8 wzorów: 2 x 75 szt. + 6 x 50 szt.) 

 

Format: A5 (148 x 210 mm) (4 x strony A5) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Kolor: 4+4 

Papier: kreda matowa 300g/m2 

Opis: druk i złożenie ulotki na pół do formatu A5 (4 strony A5) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

próbnego wydruku jednego ze wzorów zaproszeń na docelowym materiale, celem ewentu-

alnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez Zamawiającego. 

Termin dostarczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości 

przedmiotu zamówienia określonym w umowie z Wykonawcą.   

4 Ulotka informacyjna 

 

Nakład: 15 000 szt. (1 wzór) 

 

Format: A5 (148 x 210 mm) (4 x strony A5) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Kolor: 4+4 

Papier: kreda matowa MAGNO VOLUME 170g/m2 

Opis: druk i złożenie ulotki na pół do formatu A5 (4 strony A5) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

próbnego wydruku na docelowym materiale, celem ewentualnego naniesienia ostatecznych 

uwag i/lub akceptacji wydruku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może być 

późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia określo-

nym w umowie z Wykonawcą. 

5 Kartki pocztowe 

 

Nakład:  10 000 szt. (5 wzorów: 5 x 2000 szt.) 

 

Format: (105 x 148 mm) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Kolor: 4+4 

Papier: karton kredowy jednostronnie foliowany folią błyszczącą, 280g/m2 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

próbnego wydruku wszystkich wzorów na docelowym materiale, celem ewentualnego na-

niesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez Zamawiającego. Termin do-



 

 

 

starczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmio-

tu zamówienia określonym w umowie z Wykonawcą. 

6 Postery do wystawy objazdowej pt. Ważki - zabójcy dwóch środowisk 

 

Liczba: 70 szt. (70 wzorów) 

 

Format: (1000 x 700 mm) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym Oracal, wyklejenie 

posterów na pcv o grubości 5 mm 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

próbnego wydruku na folii (minimalny format pojedynczego posteru – A4) na docelowym 

materiale, celem ewentualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku 

przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni przed 

terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia określonym w umowie z Wykonawcą. 

7 Postery do wystawy stacjonarnej pt. Ważki Opolszczyzny - od inwentaryzacji przyrodni-

czej do kolekcji muzealnej 

 

Liczba: 30 szt. (30 wzorów) + 8 szt. (8 wzorów) 

 

Format: 30 szt. (1000 x 700 mm) + 8 szt. (700 x 700 mm) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym Oracal, wyklejenie 

38 szt. na pcv o grubości 5 mm, oprawa 37 posterów (jedna sztuka dostarczona w postaci 

wydruku na folii z laminatem bez wyklejenia na pcv) ramą aluminiową anodowaną (profil o 

przekroju czworokątu, o maksymalnych wymiarach: szer. przedniej widocznej części 8 

mm, szerokość tylnej części 11 mm, głębokość 15 mm, minimalna grubość profilu 2 mm) z 

systemem dwóch zawieszek na poster z możliwością płynnego ich przesuwania na profilu 

(zawieszki z otworami, w których możliwe jest umieszczenie haczyków standardowego 

systemu zawieszeń obrazów stosowanego w muzealnictwie) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

próbnego wydruku 37 posterów na folii (minimalny format pojedynczego posteru – A4) na 

docelowym materiale, celem ewentualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji 

wydruku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni 

przed terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia określonym w umowie z Wyko-

nawcą. 

8 Nagłówki do wystawy stacjonarnej 

 

Liczba: 5 szt. nagłówków (5 wzorów) 

 

Format: wys. 170 x szer. maksymalna 2000 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym Oracal, wyklejenie 

5 szt. na pcv o grubości 10 mm 

9 Rollupy 

 

Liczba: 2 szt. (2 wzory) 



 

 

 

 

Format: szer. 100 x wys. 200 mm (wymiar materiału drukowanego) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Materiał: Ferrari Stamoid 500g/m2 

Waga gotowego zestawu: nie mniejsza niż 6500 g 

Opis: część drukowana rolowana w metalowej kasecie, w pozycji rozłożonej mocowana na 

pionowym statywie (model Premium) 

10 Fotostandy (ścianki do fotografowania się na ich tle) 

 

Liczba: 2 szt. (2 wzory) 

 

Format: wys. 2000 x szer. 2400 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Materiał: Ferrari Stamoid 500g/m2, druk na matowej stronie materiału 

Opis: część drukowana rolowana w metalowej kasecie, w pozycji rozłożonej mocowana na 

minimum dwóch pionowych statywach, wycięty jeden otwór na głowę/na fotostand 

wzmocniony podklejeniem krawędzi otworu od tylnej strony 

 

Dopuszczalne jest wykonanie fotostandów w formie wydruku na folii wyklejonej na 

pcv z zachowaniem możliwości składania fotostandów do transportu  

Format: wys. 2000 x szer. 2400 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym Oracal, wyklejenie 

na pcv o min. grubości 5 mm, wycięty jeden otwór na głowę/na fotostand, podstawy i ele-

menty mocujące fotostandów niewidoczne od przedniej strony drukowanej. 

11 Baner 

 

Liczba: 1 szt. 

 

Wymiary gotowego baneru: szer. 2900 x wys. 1850 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie, odporny na działanie 

warunków zewnętrznych 

Materiał: Ferrari Stamoid 500g/m2 

Oczkowanie: 26 sztuk według rysunku poniżej 

Opis: druk i oczkowanie (brzegi materiału z zakładką pod spód, w której umieszczone jest 

oczkowanie) 



 

 

 

 
 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w Górze św. Anny 

próbnego fragmentu wydruku na docelowym materiale, celem ewentualnego naniesienia 

ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia 

nie może być późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu zamó-

wienia określonym w umowie z Wykonawcą. 

12 Tablice informacyjne o projekcie 

 

Liczba: 2 szt. (2 wzory) 

 

Format: A3 (297 x 420 mm) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym Oracal, wyklejenie 

na pcv o grubości 5 mm, oprawa ramą aluminiową anodowaną (profil o przekroju czworo-

kątu, o maksymalnych wymiarach: szer. przedniej widocznej części 8 mm, szerokość tylnej 

części 11 mm, głębokość 15 mm, minimalna grubość profilu 2 mm) z systemem dwóch 

zawieszek na tablicę z możliwością płynnego ich przesuwania na profilu (zawieszki z otwo-

rami, w których możliwe jest umieszczenie haczyków standardowego systemu zawieszeń 

obrazów stosowanego w muzealnictwie). 

 

 

 



 

 

 

 

 

……………………….      ……………………………… 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

                                                                                     do umowy nr ……………………………… 

 

Protokół odbioru nr 1 

przedmiotu umowy nr ……………………………………….. 

 

sporządzony w ……………….. w dniu … ……………… …r. 

pomiędzy: 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole  

reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………….., 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

1. Zamawiający potwierdza, że usługa odebrana na podstawie niniejszego protokołu wykonana 

została w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią ww. umowy i obejmowała materiały 

wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu/z zastrzeżeniem wad wymienionych 

poniżej*: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wymienionych wad w terminie do dnia …………r. 

3. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Protokół podpisali: 

Ze strony Wykonawcy      Ze strony Zamawiającego  

 

............................................     ........................................ 

    

 

* niepotrzebne skreślić 

                                                                                                                                                           

    

 



 

 

 

    Załącznik nr 1 

do protokół odbioru nr 1 przedmiotu umowy  

nr ………………………………… 

 

 

Szczegółowy wykaz druków materiałów do wystaw, komiksu oraz materiałów promocyj-

nych odebranych protokołem nr 1 z dnia …………………………………………. 

Lp

. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Potwierdze-

nie odboiru 

1 Komiks pt. Cecylia poznaje ważek zwyczaje 

 (nadany numer ISBN 978-83-89798-84-8) 

 

Nakład: 25 000 egz. 

 

Format: A4 (210 x 297 mm) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Objętość: 24 strony środek + 4 strony okładka 

Środek 

Papier MAGNO VOLUME 170g/m2 

Kolor: 4+4 

Okładka 

Papier MAGNO VOLUME 300g/m2, foliowany zewnętrznie folią matową 

Kolor: 4+0 

Oprawa: zeszytowa (dwie zszywki) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny pełnego próbnego wydruku na docelowym materiale, ce-

lem ewentualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku 

przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może być późniejszy niż na 

3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia określo-

nym w umowie z Wykonawcą.  

 

2 Plakaty  

 

Liczba: 450 szt. (10 wzorów: 8 x 50 szt. + 2 x 25 szt.) 

 

Format: A2 (420 x 594 mm) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Kolor: 4+0 

Papier: BLUEBACK 120g/m2 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny próbnego wydruku jednego ze wzorów plakatów na doce-

lowym materiale, celem ewentualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub 

akceptacji wydruku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może 

być późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu 

zamówienia określonym w umowie z Wykonawcą. 

 

 



 

 

 

3 Zaproszenia na otwarcia obu wystaw 

 

Liczba: 450 szt. (8 wzorów: 2 x 75 szt. + 6 x 50 szt.) 

 

Format: A5 (148 x 210 mm) (4 x strony A5) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Kolor: 4+4 

Papier: kreda matowa 300g/m2 

Opis: druk i złożenie ulotki na pół do formatu A5 (4 strony A5) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny próbnego wydruku jednego ze wzorów zaproszeń na doce-

lowym materiale, celem ewentualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub 

akceptacji wydruku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może 

być późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu 

zamówienia określonym w umowie z Wykonawcą.   

 

4 Ulotka informacyjna 

 

Nakład: 15 000 szt. (1 wzór) 

 

Format: A5 (148 x 210 mm) (4 x strony A5) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Kolor: 4+4 

Papier: kreda matowa MAGNO VOLUME 170g/m2 

Opis: druk i złożenie ulotki na pół do formatu A5 (4 strony A5) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny próbnego wydruku na docelowym materiale, celem ewen-

tualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez 

Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni 

przed terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia określonym w 

umowie z Wykonawcą. 

 

5 Kartki pocztowe 

 

Nakład:  10 000 szt. (5 wzorów: 5 x 2000 szt.) 

 

Format: (105 x 148 mm) 

Druk: offsetowy CMYK zgodny z FOGRA 39 

Kolor: 4+4 

Papier: karton kredowy jednostronnie foliowany folią błyszczącą, 280g/m2 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny próbnego wydruku wszystkich wzorów na docelowym 

materiale, celem ewentualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akcep-

tacji wydruku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może być 

późniejszy niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu za-

mówienia określonym w umowie z Wykonawcą. 

 

 

 

 



 

 

 

6 Postery do wystawy objazdowej pt. Ważki - zabójcy dwóch środowisk 

 

Liczba: 70 szt. (70 wzorów) 

 

Format: (1000 x 700 mm) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym 

Oracal, wyklejenie posterów na pcv o grubości 5 mm 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny próbnego wydruku na folii (minimalny format pojedyn-

czego posteru – A4) na docelowym materiale, celem ewentualnego nanie-

sienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez Zamawiającego. 

Termin dostarczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni przed terminem 

realizacji całości przedmiotu zamówienia określonym w umowie z Wyko-

nawcą. 

 

7 Postery do wystawy stacjonarnej pt. Ważki Opolszczyzny - od inwenta-

ryzacji przyrodniczej do kolekcji muzealnej 

 

Liczba: 30 szt. (30 wzorów) + 8 szt. (8 wzorów) 

 

Format: 30 szt. (1000 x 700 mm) + 8 szt. (700 x 700 mm) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym 

Oracal, wyklejenie 38 szt. na pcv o grubości 5 mm, oprawa 37 posterów 

(jedna sztuka dostarczona w postaci wydruku na folii z laminatem bez wy-

klejenia na pcv) ramą aluminiową anodowaną (profil o przekroju czworo-

kątu, o maksymalnych wymiarach: szer. przedniej widocznej części 8 mm, 

szerokość tylnej części 11 mm, głębokość 15 mm, minimalna grubość pro-

filu 2 mm) z systemem dwóch zawieszek na poster z możliwością płynne-

go ich przesuwania na profilu (zawieszki z otworami, w których możliwe 

jest umieszczenie haczyków standardowego systemu zawieszeń obrazów 

stosowanego w muzealnictwie) 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny próbnego wydruku 37 posterów na folii (minimalny for-

mat pojedynczego posteru – A4) na docelowym materiale, celem ewentu-

alnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wydruku przez Za-

mawiającego. Termin dostarczenia nie może być późniejszy niż na 3 dni 

przed terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia określonym w 

umowie z Wykonawcą. 

 

8 Nagłówki do wystawy stacjonarnej 

 

Liczba: 5 szt. nagłówków (5 wzorów) 

 

Format: wys. 170 x szer. maksymalna 2000 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym 

Oracal, wyklejenie 5 szt. na pcv o grubości 10 mm 

 



 

 

 

9 Rollupy 

 

Liczba: 2 szt. (2 wzory) 

 

Format: szer. 100 x wys. 200 mm (wymiar materiału drukowanego) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Materiał: Ferrari Stamoid 500g/m2 

Waga gotowego zestawu: nie mniejsza niż 6500 g 

Opis: część drukowana rolowana w metalowej kasecie, w pozycji rozłożo-

nej mocowana na pionowym statywie (model Premium) 

 

10 Fotostandy (ścianki do fotografowania się na ich tle) 

 

Liczba: 2 szt. (2 wzory) 

 

Format: wys. 2000 x szer. 2400 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Materiał: Ferrari Stamoid 500g/m2, druk na matowej stronie materiału 

Opis: część drukowana rolowana w metalowej kasecie, w pozycji rozłożo-

nej mocowana na minimum dwóch pionowych statywach, wycięty jeden 

otwór na głowę/na fotostand wzmocniony podklejeniem krawędzi otworu 

od tylnej strony 

 

Dopuszczalne jest wykonanie fotostandów w formie wydruku na folii 

wyklejonej na pcv z zachowaniem możliwości składania fotostandów 

do transportu  

Format: wys. 2000 x szer. 2400 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym 

Oracal, wyklejenie na pcv o min. grubości 5 mm, wycięty jeden otwór na 

głowę/na fotostand, podstawy i elementy mocujące fotostandów niewi-

doczne od przedniej strony drukowanej. 

 

11 Baner 

 

Liczba: 1 szt. 

 

Wymiary gotowego baneru: szer. 2900 x wys. 1850 mm 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie, od-

porny na działanie warunków zewnętrznych 

Materiał: Ferrari Stamoid 500g/m2 

Oczkowanie: 26 sztuk według rysunku poniżej 

Opis: druk i oczkowanie (brzegi materiału z zakładką pod spód, w której 

umieszczone jest oczkowanie) 

 



 

 

 

 
 

Dodatkowe warunki: dostarczenie do siedziby Działu Przyrody MŚO w 

Górze św. Anny próbnego fragmentu wydruku na docelowym materiale, 

celem ewentualnego naniesienia ostatecznych uwag i/lub akceptacji wy-

druku przez Zamawiającego. Termin dostarczenia nie może być późniejszy 

niż na 3 dni przed terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia 

określonym w umowie z Wykonawcą. 

12 Tablice informacyjne o projekcie 

 

Liczba: 2 szt. (2 wzory) 

 

Format: A3 (297 x 420 mm) 

Druk: cyfrowy w rozdzielczości 1400 dpi, pełen kolor jednostronnie 

Opis: druk na folii monomerycznej Oracal 3164 z laminatem matowym 

Oracal, wyklejenie na pcv o grubości 5 mm, oprawa ramą aluminiową ano-

dowaną (profil o przekroju czworokątu, o maksymalnych wymiarach: szer. 

przedniej widocznej części 8 mm, szerokość tylnej części 11 mm, głębo-

kość 15 mm, minimalna grubość profilu 2 mm) z systemem dwóch zawie-

szek na tablicę z możliwością płynnego ich przesuwania na profilu (za-

wieszki z otworami, w których możliwe jest umieszczenie haczyków stan-

dardowego systemu zawieszeń obrazów stosowanego w muzealnictwie). 

 

 

Ze strony Wykonawcy      Ze strony Zamawiającego  

 

 

............................................     ........................................ 


