Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr I
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa składu graficznego,
zabezpieczenia w procesie druku, zapakowania i dostawa kart do głosowania:
1.
2.
3.

druku,

w wyborach do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w 2014 r.,
w wyborach Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2014 r. ( I tura),
w wyborach Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2014 r. (II tura).

Ad. 1. Wybory do Rady Miejskie Wodzisławia Śląskiego.
1. Nakład kart do głosowania około 40000 szt., co stanowi maksymalny poziom
przedmiotu zamówienia.
2. Kart do głosowania w podziale na 21 okręgów wyborczych. Materiał do druku stanowi
21 wzorów kart do głosowania, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego z pieczęcią
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim. Czynność ta jest dokonana
w procesie druku z matrycy wykonanej z odcisku pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej
w Wodzisławiu Śląskim.
3. Karta do głosowania musi spełnić wymogi określone:
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie
wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast
( załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast( załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia)
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz
trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi
w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.( załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia),
- w szczególności przy spełnieniu następujących wymagań:
• format karty A4,
• druk na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m 2 do 80 g/m2 , jednakowym
rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list kandydatów w danym okręgu
wyborczym i nazwisk kandydatów,
• kolor papieru: biały, rodzaj i kolor papieru jednakowy dla wszystkich kart
• kolor druku: czarny,
• druk jednostronny 1/0

•

w prawym górnym rogu wycięty otwór o średnicy 8 mm.

4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do rad
gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, określa załącznik nr 1 do
uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r.
5. Karty muszą być zapakowane w papier pakowy szary wg obwodów głosowania
i odpowiadających im okręgów wyborczych z naklejką formatu A5 w przykładowy
sposób:
KARTY DO GŁOSOWANIA
Wybory do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Obwód głosowania nr ............
Okręg wyborczy nr ................
Liczba kart do głosowania ...............
6. Paczki powinny zawierać do 500 kart. Przygotowane w ten sposób aby po ich
rozpakowaniu i przeliczeniu przez Zamawiającego istniała możliwość ich ponownego
zapakowania w te same paczki.
7. Ilość kart w poszczególnych paczkach oraz nazwy siedzib obwodów głosowania
Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem wydruku kart.
8. Termin dostarczenia kart w ilości 5% nakładu do 3 listopada 2014 r. (karty przeznaczone
do głosowania korespondencyjnego) pozostałą część wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć do 10 listopada 2014 r.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drukarni rezerwowej/ oraz maszyn
zapasowych, która w razie awarii wydrukuje karty do głosowania.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w jednym
zakładzie poligraficznym.
11. Wykonawca jest do zapewnienia całodobowej ochrony zakładu przed niepożądanym
dostępem do zakładu osób nieupoważnionych, przed utratą bądź zniszczeniem
w procesie druku, magazynowania i transportu kart do głosowania.
12. Wykonawca zapewni dyżur drukarni w przeddzień wyborów i w dniu wyborów tj. w dniu
15.11.2014 r. / do godziny 24.00/ oraz 16.11.2014 /do godziny 21.00/ zabezpiecza
drukarnię do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonywania bieżących ewentualnych
dodruków kart do głosowania i dostarczania do wyznaczonych przez Zamawiającego
miejsc na terenie Wodzisławia Śląskiego – maksymalnie do 3 godzin od złożenia
zlecenia, uwzględniając nieoczekiwane, konieczne zmiany w listach kandydatów.
Ad. 2 Wybory Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ( I tura )
1. Nakład kart do głosowania około 40000 szt., co stanowi maksymalny poziom
przedmiotu zamówienia.
2. Druk identycznych, jednobrzmiących kart do głosowania dla 25 obwodów z pieczęcią
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim. Czynność ta jest dokonana
w procesie druku matrycy wykonanej z odcisku pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej
w Wodzisławiu Śląskim.
3. Karta o głosowania musi spełnić wymogi określone:

- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie
wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast
( załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast( załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia)
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz
trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi
w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.( załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia),
- w szczególności przy spełnieniu następujących wymagań:
• format kart A4,
• druk na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m 2 do 80 g/m2 , jednakowym
rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów,
• kolor papieru: różowy, rodzaj i kolor papieru jednakowy dla wszystkich kart
(dopuszczalne jest jednostronne barwienie karty po stronie zapisanej)
• kolor druku: czarny,
• druk jednostronny 1/0,
• w prawym górnym rogu wycięte cztery umiejscowione w pionie otwory o średnicy
8 mm.
3. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach wójta,
burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się na więcej niż jednego kandydata,
określa załącznik nr 6 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia
2014 r.
4. Karty muszą być zapakowane w papier pakowy szary wg obwodów głosowania
z naklejką formatu A5 w przykładowy sposób:
KARTY DO GŁOSOWANIA
Wybory Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
Obwód głosowania nr ............
Liczba kart do głosowania ...............
5. Paczki powinny zawierać do 500 kart. Przygotowane w ten sposób aby po ich
rozpakowaniu i przeliczeniu przez Zamawiającego istniała możliwość ich ponownego
zapakowania w te same paczki.
6. Ilość kart w poszczególnych paczkach oraz nazwy siedzib obwodów głosowania
Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem wydruku kart.

7. Termin dostarczenia kart w ilości 5% nakładu do 3 listopada 2014 r. (karty przeznaczone
do głosowania korespondencyjnego) pozostałą część wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć do 10 listopada 2014 r.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drukarni rezerwowej/ oraz maszyn
zapasowych, która w razie awarii wydrukuje karty do głosowania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w jednym
zakładzie poligraficznym.
10. Wykonawca jest do zapewnienia całodobowej ochrony zakładu przed niepożądanym
dostępem do zakładu osób nieupoważnionych, przed utratą bądź zniszczeniem
w procesie druku, magazynowania i transportu kart do głosowania.
11. Wykonawca zapewni dyżur drukarni w przeddzień wyborów i w dniu wyborów tj. w dniu
15.11.2014 r. / do godziny 24.00/ oraz 16.11.2014 /do godziny 21.00/ zabezpiecza
drukarnię do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonywania bieżących ewentualnych
dodruków kart do głosowania i dostarczania do wyznaczonych przez Zamawiającego
miejsc na terenie Wodzisławia Śląskiego – maksymalnie do 3 godzin od złożenia
zlecenia, uwzględniając nieoczekiwane, konieczne zmiany w listach kandydatów.
Ad 3. Wybory Prezydenta Miasta (II tura)
1. Nakład kart do głosowania około 40000 szt., co stanowi maksymalny poziom
przedmiotu zamówienia.
2. Druk identycznych, jednobrzmiących kart do głosowania dla 25 obwodów głosowania
z pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim. Czynność ta jest
dokonana w procesie druku matrycy wykonanej z odcisku pieczęci Miejskiej Komisji
Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim.
3. Karta o głosowania musi spełnić wymogi określone:
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie
wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast ( załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast( załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
- w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz
trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi
w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.( załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia),
- w szczególności przy spełnieniu następujących wymagań:
• format karty A5,
• druk na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m 2 do 80 g/m2 , jednakowym
rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów,

•
•
•
•

kolor papieru: różowy, rodzaj i kolor papieru jednakowy dla wszystkich kart
(dopuszczalne jest jednostronne barwienie karty po stronie zapisanej)
kolor druku: czarny,
druk jednostronny 1/0
w prawym górnym rogu wycięte cztery umiejscowione w pionie otwory o średnicy
8 mm.

3. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w głosowaniu
ponownym w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w których głosuje się
na dwóch kandydatów, określa załącznik nr 8 do uchwały. Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r.
4. Karty muszą być zapakowane w papier pakowy szary wg obwodów głosowania
z naklejką formatu A6 w przykładowy sposób:
KARTY DO GŁOSOWANIA
Wybory Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
Głosowanie ponowne
Obwód głosowania nr ............
Liczba kart do głosowania ...............
5. Paczki powinny zawierać do 500 kart. Przygotowane w ten sposób aby po ich
rozpakowaniu i przeliczeniu przez Zamawiającego istniała możliwość ich ponownego
zapakowania w te same paczki.
6. Ilość kart w poszczególnych paczkach oraz nazwy siedzib obwodów głosowania
Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem wydruku kat.
7. Termin dostarczenia kart w ilości 5% nakładu do 21 listopada 2014 r. (karty
przeznaczone do głosowania korespondencyjnego)
pozostałą część wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć do 27 listopada 2014 r. Jeżeli nie będzie wyborców
głosujących korespondencyjnie to wszystkie karty należy dostarczyć do 27 listopada
2014 r.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drukarni rezerwowej/ oraz maszyn
zapasowych, która w razie awarii wydrukuje karty do głosowania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w jednym
zakładzie poligraficznym.
10. Wykonawca jest do zapewnienia całodobowej ochrony zakładu przed niepożądanym
dostępem do zakładu osób nieupoważnionych, przed utratą bądź zniszczeniem
w procesie druku, magazynowania i transportu kart do głosowania.
11. Wykonawca zapewni dyżur drukarni w przeddzień wyborów i w dniu wyborów tj. w dniu
29.11.2014 r. / do godziny 24.00/ oraz 30.11.2014 /do godziny 21.00/ zabezpiecza
drukarnię do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonywania bieżących ewentualnych
dodruków kart do głosowania i dostarczania do wyznaczonych przez Zamawiającego
miejsc na terenie Wodzisławia Śląskiego – maksymalnie do 3 godzin od złożenia
zlecenia, uwzględniając nieoczekiwane, konieczne zmiany w listach kandydatów.
Zadanie II.
Przedmiotem zamówienia jest skład, druk, pakowanie, składowanie i dostarczenie (transport)
Obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim o zarejestrowanych

listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w szczególności przy
spełnieniu następujących wymagań:
1.

Przygotowanie projektu graficznego obwieszczenia na podstawie materiałów tekstowych
dostarczonych przez Zamawiającego (tekst w formacie A4 Word – projekt lub PDF),
2. Dostarczenie projektu graficznego obwieszczenia do siedziby Zamawiającego. Projekt
obwieszczenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,
3. Wykonanie druku obwieszczenia,
4. Parametry druku:
- wymiary: 841 mm x 1189 mm (format A0)
- kolor druku: czarny
- papier ofsetowy 90g/m2
- nakład 130 szt.
5. Dostawa wydrukowanych obwieszczeń do siedziby Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia:
1. Przedstawienie projektu obwieszczenia w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez
Zamawiającego.
2. Wykonanie i dostarczenie druku obwieszczeń nie później niż w terminie do 24
października 2014 roku.

