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Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 
euro na: 

wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej w Warszawie 
kalendarzy firmowych na rok 2012. 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. 
z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
dostarczenia: 

1. kalendarzy menedŜerskich skórzanych w ilości 30 sztuk, 

2. kalendarzy menedŜerskich skóropodobnych w ilości 200 sztuk, 

3. kalendarzy ksiąŜkowych w formacie A5 w ilości 1100 sztuk, 

4. zestawów upominkowych kalendarzy w pudełku (kalendarz A5 + kalendarz 
kieszonkowy) w ilości 100 sztuk, 

5. kalendarzy biurkowych w ilości 550 sztuk, 

6. kalendarzy ściennych trójdzielnych w ilości 1050 sztuk. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 

 
Oferta powinna zawierać: 
a) ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kalendarzy netto/brutto oraz całkowitą 

wartość zamówienia netto/ brutto, 
b) koszt dostawy kalendarzy do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. WieŜowa 8, 02-

147 Warszawa, 
c) najkrótszy moŜliwy termin realizacji zamówienia (nie później niŜ do 30 listopada 2011), 
d) okres  gwarancji, 
e) warunki płatności (preferujemy 21 dni od daty otrzymania faktury), 
f) okres waŜności oferty (nie krótszy niŜ 30 dni). 
 
Do oferty powinny być dołączone: 
- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
- kopia Regonu,   
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP. 
 
Oferty prosimy składać do dnia 02.09.2011 r. na adres: Polska Agencja śeglugi Powietrznej, 
Dział Zakupów, 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a, lub pocztą elektroniczną   na adres: 
m.karolak@pansa.pl . 
 
Dodatkowe informacje tel. nr 22 574- 51-53. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ):   

 
Kalendarze firmowe na rok 2012. 

 
1. Kalendarz mened Ŝerski  
format +/- 10 mm: 210 x 297 (A4), 
objętość: do 390 stron, 
układ kalendarium: dzień na stronie, 
oprawa: piankowana, miękka, 
okleina: Skóra Exclusive – w 2 dopuszczalnych kolorach – czarnym lub brązowym,  
kolor zostanie wybrany po dostarczeniu próbek skóry, 
registry panoramiczne (preferowane wycięte), 
preferowana perforacja naroŜników, 
zaznaczenie imienin, 
numeracja tygodni, 
zaznaczenie dni wolnych od pracy w Polsce, 
kalendarium skrócone na stronach dziennych/tygodniowych u dołu strony, 
kalendarium dopuszczalne w następujących  kolorach: bordowo-popielate, w min. 3 jęz. PL, 
GB, D lub F. 
święta, soboty i niedziele  muszą być oznaczone na bordowo/czerwono 
 
część informacyjna z tyłu kalendarza 
administracyjna mapa (co najmniej Polski, Europy) 
informacja o dniach wolnych za granicą 
informacja o odległościach między głównymi miastami w Polsce 
krajowe i międzynarodowe numery kierunkowe 
notes teleadresowy, registrowany 
 
Kalendarz zapakowany w pudełko białe – lakierowane, logo (nadruk w kolorze srebrnym),  
 
papier chamois 
 
Na okładce kalendarza wytłoczone logo oraz napis: 
POLSKA AGENCJA śEGLUGI POWIETRZNEJ 
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY oraz  www.pansa.pl . 
 
Wielkość tłoczenia proporcjonalnie do wielkości kalendarza, miejsce tłoczenia do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
2. Kalendarz mened Ŝerski 
format +/- 10 mm: 210 x 297 (A4), 
objętość: do 150 stron,  
układ kalendarium: tydzień na dwóch stronach, 
oprawa: piankowana miękka, 
okleina: image (skóropodobna) – granatowa, 
kolor zostanie wybrany po dostarczeniu próbek skóry, 
registry panoramiczne (preferowane wycięte), 
preferowana perforacja naroŜników, 
zaznaczenie imienin, 
numeracja tygodni, 
zaznaczenie dni wolnych od pracy w Polsce, 
kalendarium skrócone na stronach dziennych/tygodniowych u dołu strony, 
kalendarium dopuszczalne w następujących  kolorach: bordowo-popielate, w min. 3 jęz. PL, 
GB, D lub F, 
święta, soboty i niedziele  muszą być oznaczone na bordowo/czerwono, 
 
część informacyjna z tyłu kalendarza 
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administracyjna mapa (co najmniej Polski, Europy) 
informacja o dniach wolnych za granicą 
informacja o odległościach między głównymi miastami w Polsce 
krajowe i międzynarodowe numery kierunkowe 
notes teleadresowy, registrowany,  
 
papier chamois. 
 
Na okładce kalendarza wytłoczone logo oraz napis: 
POLSKA AGENCJA śEGLUGI POWIETRZNEJ 
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY  oraz www.pansa.pl 
 
Wielkość tłoczenia proporcjonalnie do wielkości kalendarza, miejsce tłoczenia do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
3. Kalendarz ksi ąŜkowy format A5 
format +/- 5 mm: 143 x 203,  
objętość: do 368 stron, 
układ kalendarium: dzień na stronie,  
oprawa: piankowana miękka,  okleina: image – granatowa, 
kolor zostanie wybrany po dostarczeniu próbek skóry, 
registry panoramiczne (preferowane wycięte), 
preferowana perforacja naroŜników, 
zaznaczenie imienin, 
numeracja tygodni, 
zaznaczenie dni wolnych od pracy w Polsce, 
kalendarium skrócone na stronach dziennych/tygodniowych u dołu strony 
kalendarium dopuszczalne w następujących  kolorach: bordowo-popielate, w min. 3 jęz. PL, 
GB, D lub F. 
święta, soboty i niedziele  muszą być oznaczone na bordowo/czerwono 
 
część informacyjna z tyłu kalendarza 
administracyjna mapa (co najmniej Polski, Europy) 
informacja o dniach wolnych za granicą 
informacja o odległościach między głównymi miastami w Polsce 
krajowe i międzynarodowe numery kierunkowe 
notes teleadresowy, registrowany,  
 
papier chamois. 
 
Na okładce kalendarza powinno być wytłoczone centralnie logo oraz napis: 
POLSKA AGENCJA śEGLUGI POWIETRZNEJ 
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY  oraz www.pansa.pl 
 
Wielkość tłoczenia proporcjonalnie do wielkości kalendarza, miejsce tłoczenia do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
4. Zestaw upominkowy:  
Kalendarz ksi ąŜkowy format A5 (opis powy Ŝej)+Kalendarz kieszonkowy format A6  
 
format: 90 x 160 A6, 
objętość:144 strony, 
układ kalendarium: tydzień na dwóch stronach, 
oprawa: piankowana miękka, 
okleina: image – granatowa, 
papier chamois, 
registry panoramiczne (preferowane wycięte), 
preferowana perforacja naroŜników, 
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zaznaczenie imienin, 
numeracja tygodni, 
zaznaczenie dni wolnych od pracy w Polsce, 
kalendarium skrócone na stronach dziennych/tygodniowych u dołu strony 
kalendarium dopuszczalne w następujących  kolorach: bordowo-popielate, w min. 3 jęz. PL, 
GB, D lub F. 
święta, soboty i niedziele  muszą być oznaczone na bordowo/czerwono 
 
część informacyjna z tyłu kalendarza 
notes teleadresowy, registrowany 

Na okładce kalendarza powinno być wytłoczone centralnie logo oraz napis: 
POLSKA AGENCJA śEGLUGI POWIETRZNEJ 
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY  oraz www.pansa.pl . 
 
Wielkość tłoczenia proporcjonalnie do wielkości kalendarza, miejsce tłoczenia do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Zestaw zapakowany w białe kartonowe, lakierowane pudełko z nadrukiem logo i adresu 
strony internetowej Zamawiającego (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy). 
 
5. Kalendarz biurkowy  
format +/- 5 mm: 300 x 105  
objętość: do 112 stron  
oprawa twarda  
okleina: image – granatowa 
Kolor zostanie wybrany po dostarczeniu próbek skóry. 
SpręŜynka  dopuszczalna w następujących kolorach: srebrnym, białym, granatowym, 
czarnym. 
kalendarium dopuszczalne w następujących  kolorach: bordowo-popielate, w min. 3 jęz. PL, 
GB, D lub F. 
papier chamois. 
 
Na okładce kalendarza  wytłoczone centralnie logo oraz napis: 
POLSKA AGENCJA śEGLUGI POWIETRZNEJ 
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY  oraz www.pansa.pl 
 
Wielkość tłoczenia proporcjonalnie do wielkości kalendarza, miejsce tłoczenia do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
6. Kalendarz ścienny 
Główka  – projekt zostanie dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,   
kalendarz trójdzielny o wym. +/- 15 mm 39 x 79 cm, 
wymiar główki +/- 15 mm: 39 x 25 cm, 
wymiar kalendarium +/- 15 mm: 32 x 16 cm (górne i dolne – w kolorze białym) oraz +/- 15 
mm 32x24 cm (środkowe – w kolorze chamois/ecru) 
Plecki w kolorze granatowym. 
Kalendarium z czarną czcionką dni powszednie, natomiast święta, soboty i niedziele  muszą 
być oznaczone na czerwono, dodatkowe oznaczenie dni na środkowym kalendarium: 1 
kwietnia – 5 rocznica powstania PAśP oraz 20 października – Dzień Kontrolera Ruchu 
Lotniczego 
Przesuwane czerwone okienko do oznaczenia bieŜącego dnia. 
Główka kaszerowana, łączona z pleckami klejem, całość pokryta lakierem UV 
druk CMYK. 
Stopka adresowa wraz z logo  
POLSKA AGENCJA śEGLUGI POWIETRZNEJ 
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY  oraz www.pansa.pl 
Kalendarz zapakowany w białą kopertę. 
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Cena zawiera próbny wydruk główki kalendarza wraz z jedną stroną kalendarium. 
 
 

Wszystkie kalendarze zapakowane w opakowanie zbiorcze, z opisem rodzaju kalendarza 
i oznakowaniem ilości.  
 
Cena zawiera - koszt transportu do siedziby Zamawiającego oraz przygotowanie próbnego 
wydruku kalendarza ściennego.  
 
W cenę jednostkową kalendarzy wliczone matryce, które zostaną zwrócone Zamawiającemu 
po wykonaniu zamówienia. 
 

 


