
Opis przedmiotu zamówienia – medale odlewane 3. Gdańsk Maraton, Gdańsk na Piątkę 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

• Kryteria oceny ofert: 100 % cena 

• Wykonawca dostarczy towar na własny koszt bezpośrednio do siedziby 

Zamawiającego: 

ul. Dąbrowszczaków 13, 80-373 Gdańsk w godzinach urzędowania tj. pomiędzy  

godziną 7:30 a 15:30.  

• Termin realizacji zamówienia 3500 szt. medali: 27.03.2017 r. 

• Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania 

próbnych 5 sztuk z każdego medalu. W celu akceptacji przez Zamawiającego.  

A w przypadku nie zgodności z projektem poprawienia na koszt własny. 

• Ze  względu  na  ostateczny  termin  zakończenia  zapisów  do  biegów w dniu 

20.03.2017 może zaistnieć   konieczność zwiększenia ilości zamawianych medali.  Przy 

zwiększeniu zamówienia Wykonawca zachowa jednostkową cenę za sztukę medalu. 

Zwiększenie ilości medali może nastąpić w następujących ilościach: 3 Maraton 

Gdańsk – zwiększenie o 300 sztuk, Bieg Gdańsk na Piątkę o 100 sztuk. 

• Informację o dodatkowej ilości medali do wykonania Zamawiający przekaże do dnia 

21.03.2017. Termin dostarczenia dodatkowej ilości medali to 05.04.2017. 

 

 

Inne istotne warunki zamówienia: 

3500 szt. medali odlewanych (3100 szt. 3 Gdańsk Maraton oraz 400 szt. Gdańsk na Piątkę): 

• medal dwustronny, odlewany, wraz z przewleczoną przez oczko medalu tasiemką  

do powieszenia na szyi, 

• kształt medalu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w projektach. 

Medale będą odlewane według 2 różnych projektów (3. Gdańsk Maraton oraz 

Gdańsk na Piątkę) 

• wymiary medalu zgodne z projektami 

• grubość medalu nie mniejsza niż 3,5 mm  

• medale wykonane ze ZnAl-u – stop cynku w kolorze platyny bądź stali matowej 

• wypukłości i wklęsłości zgodnie z projektem graficznym 

• elementy kolorowe medalu pomalowane emalią termoutwardzalną 

• matryca umożliwiająca uzyskanie szczotkowanego tła medalu 

• tasiemka do medali o szerokości 3 cm z nadrukiem metodą sublimacji 

• tasiemka do medalu 3. Gdańsk Maraton w kolorze czerwonym w ilości 2750 sztuk. 

Tasiemka do medalu 3. Gdańsk Maraton w kolorze białym (sztafeta) w ilości 350 

sztuk. Tasiemka do medalu Gdańsk na Piątkę w kolorze zielonym w ilości 400 sztuk 

(projekty wszystkich tasiemek w załączniku) 

• długość łączna tasiemki 85 cm 

• długość tasiemki po przyszyciu 40 cm (zgodnie z załącznikiem) 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 

 


