
 

 

 
 

 
 

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących  z Islandii, Liechtensteinu i 

Norwegii, oraz środków krajowych 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  książek i filmów w ramach  Programu „Konserwacja i 

rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” MF EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 

2009-2014. 

II. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ MATERIAŁÓW. 

1. Książka dla dzieci pt. Dawniej i dziś. Życie codzienne 100 lat temu i teraz: 

 Ilość sztuk: 250 

 autor: Christa Holtei 

 ilustracje: Astrid Vohwinkel 

 przekład: Bolesław Ludwiczak 

     wydawca: Media Rodzina 

     ilość stron: 24  

     rok wydania: 2014 

     format: 192 x 192 mm  

     oprawa: miękka ze skrzydełkami 

     ISBN: 978-83-7278-934-1  

 

 Wygląd okładki. 

2. Książka dla dzieci pt. Tu powstała Polska Na dworze króla : 

 Ilość sztuk: 250  

 autor: Jarosław Gryguć 

 ilustracje Jarosław Gryguć 

  wydawca: Media Rodzina 

     ilość stron: 24 

     format: 230 x 270 mm 

     oprawa: miękka  

     ISBN: 978-83-8008-051-5  
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 Wygląd okładki. 

 

3. Książka dla dzieci pt. Tu powstała Polska. Czasy wojów i rycerzy: 

 Ilość sztuk: 250 

 autor: Jarosław Gryguć  

 ilustracje Jarosław Gryguć  

 wydawca: Media Rodzina  

 ilość stron: 24  

 format: 230 x 270 mm  

 oprawa: miękka  

 ISBN: 978-83-8008-052-2  

  Wygląd okładki. 
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4. Książka dla dzieci pt. Tu powstała Polska. Życie w grodzie:  

 Ilość sztuk: 250 

 autor: Jarosław Gryguć 

 ilustracje Jarosław Gryguć 

 wydawca: Media Rodzina 

   ilość stron: 24  

 format: 230 x 270 mm 

 oprawa: miękka  

 ISBN: 978-83-8008-053-9  

 Wygląd okładki. 

 

5. Książka pt. Tu powstała Polska. Jak budowano kościoły i pałace? : 

 Ilość sztuk: 250  

 autor: Jarosław Gryguć 

 ilustracje Jarosław Gryguć 

 wydawca: Media Rodzina 

 ilość stron: 24  

 format: 230 x 270 mm 

 oprawa: miękka 

  ISBN: 978-83-8008-054-6  

 

 Wygląd okładki.  
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6. Książka dla dzieci pt. Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele: 

 Ilość sztuk: 250 

 Autor: Tor Age Bringsvaerd, Anne G. Holt 

 Wydawnictwo: CZARNA OWCA 

 Objętość: 96 stron 

 Oprawa: Twarda 

 ISBN: 9788363010508 

 Rok wydania: 2015 

 Format: 20.50x22.00 cm 

 

 Wygląd okładki.  

 

7. Film Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele: 

 Ilość sztuk: 250 

 płyta DVD jednostronna, jednowarstwowa 

 dźwięk : 5.1 

 obraz : 16:9 

 dubbing : polski 

 audiodeskrypcja: polska 

Wygląd okładki. 
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III. OPIS REALIZACJI DOSTAWY ORAZ WARUNKÓW WSPÓŁPRACY Z ZAMAWIAJĄCYM: 

 termin realizacji dostawy : najpóźniej do 18 listopada 2015 r., 

 podpisanie umowy, 

 całkowity koszt usługi powinien uwzględniać koszt dostarczenia i rozładowania materiałów do 

siedziby Zamawiającego „na półkę” (piętro +/-1), 

 adres siedziby Zamawiającego:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. 

Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, 

 W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym. 

 Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się  z 

Wykonawcą drogą mailową oraz telefoniczną. 

 

IV.  WYNAGRODZENIA ZA REALIZACJĘ USŁUGI: 

Płatność nastąpi  w terminie 21 dni od terminu rzeczywiście wykonanej usługi, na podstawie protokołu 

odbioru dot. zrealizowanej usługi oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej  do siedziby 

Zamawiającego, tj. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy 

Europejskich, Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. 

 


