
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

    

 
1 ULOTKA  DWUSTRONNA typu A 

 
 Format A4 składane na trzy do DL,DL, A5 
 Papier (rodzaj)  Kreda mat 170 g 
 Kolory 4+4 
 Oprawa i uszlachetnienie Lakier offsetowy (dyspersyjny) 
 Pakowanie Po 100 egz. 
 Termin wykonania Do 72 godz. Od przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 
 Planowany nakład 1) A4 składane na trzy do DL – 3 500 

2) DL – 8 000 
3) A5 – 1 000 

 
 

 

2 NOTATNIK KONFERENCYJNY typu A  
 

 Format B5 
 Okładka   Tektura 350 g 
 Środek 80 g 
 Kolory Okładka: 4+0, środek 4+4 
 Oprawa i uszlachetnienie Folia mat lub błysk wybiórczo, spirala spinająca całość 
 Liczba stron 50 
 Pakowanie Po 20 egz. 
 Termin wykonania Do 5 dni roboczych przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 
 Planowany nakład 2 000  

 

3 TECZKA OFERTOWA typu A  
 

 Format A4  
 Papier (rodzaj)  Karton 350 g 

 Kolory 4+0 
 Oprawa i uszlachetnienie Folia, błysk wybiórczo 
 Pakowanie Po 100 egz. 
 Grzbiet 5 mm 
 Inne Wycięcie na wizytówkę w dolnym skrzydełku 
 Termin wykonania Do 5 dni roboczych przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 
 Planowany nakład 2 000 

 

4 ULOTKA  DWUSTRONNA typu B 



 

 
 

 
 Format  39 cm x 22 składane na trzy  do formatu  13 cm x 22 cm 
 Papier (rodzaj)  Kreda mat 170 g 
 Kolory 4+4 
 Oprawa i uszlachetnienie Lakier offsetowy (dyspersyjny) 
 Pakowanie Po 100 egz. 
 Termin wykonania Do 72 godz. Od przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 
 Planowany nakład 10 000 

 

5 NOTES W MIĘKKIEJ OPRAWIE 
 

 Format 170 x240 mm 
 Okładka   Okładka miękka – notes zawieszony w okleinę 

introligatorska w wymiarze 170x240mm (zamknięta), 
zaokrąglone narożniki. Okleina: poliuretanowa termo 
odbarwialna okleina introligatorska o strukturze skóry w 
kolorze czarnym.  
 2 x tłoczenie na okładce, wymiary: 200 cm2 (+/- 10%) w 
tym: na przodzie tłoczony logotyp 100 cm2 (+/- 10%), na 
tyle okładki tłoczony adres strony www i logotyp, 100 
cm2 (+/- 10%); 2.2.7. wyklejka: papier typu ivory smooth 
125g/m2 lub równoważnik pod względem jakościowym i 
technicznym; druk: 4+4(kolor; do wyboru przez 
Zamawiającego);  
 

 Środek papier typu ivory smooth 80g/m2 lub równoważnik pod 
względem jakościowym i technicznym  
brak druku 

 Oprawa i uszlachetnienie Tasiemka satynowa o szerokości 3mm-kolor czerwony, 
gumka zamykająca płaska o szerokości 10mm-kolor 
czarny lub czerwony. kieszonka na dokumenty z 
nadrukiem w kolorze wyklejki, papier typu ivory smooth 
125g lub równoważnik pod względem jakościowym i 
technicznym;  
 

 Liczba kartek ilość kartek: 96;  
 Pakowanie pakowanie: po 1 szt. w worek PP z perforacją lub taśmą 

klejącą zamykającą, zbiorczo w kartony w sposób trwały i 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 

 Termin wykonania Do 5 dni roboczych przekazania pliku do druku z 
dowiezieniem 

 Planowany nakład 1 000  
 

6 TECZKA  
 Format A4  
 Papier (rodzaj)  Karton 350 g 
 Kolory 4+0 
 Oprawa i uszlachetnienie Folia, błysk wybiórczo 
 Pakowanie Po 100 egz. 



 

 
 

 Grzbiet Do 2 mm 
 Inne Wycięcie na wizytówkę w dolnym skrzydełku 
 Termin wykonania Do 5 dni roboczych przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 

 Planowany nakład 3 000 
 

7 KATALOG 
 

 Format  16 cm x 16 cm 
 Papier (rodzaj)  Kreda mat 160 g 
 okładka Kreda mat 160 g 
 Kolory 4+4 okładka i środek 

 Liczba stron 48 str. środek +4 str. okładka 
 Pakowanie Po 100 egz. 
 Termin wykonania Do 72 godz. Od przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 
 ISBN tak 
 Planowany nakład 8 000 

 

8 OZDOBNY PAPIER DO PAKOWANIA Z NADRUKIEM 
 

 Format arkusza  70 cmx 1 m 
 Papier (rodzaj)   80 g 
 Kolory 4+0 
 uszlachetnienie Folia mat lub błysk wybiórczo 
 Termin wykonania Do 72 godz. Od przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 
 Planowany nakład 500 arkuszy (metrów) 

 

9  BIBUŁA Z nadrukiem  
 

 Format arkusza 38x50 cm 
 Papier (rodzaj)   20 g 
 Kolory 2+0 czerwona z białym logo, biała z czerwonym logo 

Zamawiającego. Kolor czerwonej bibuły do akceptacji 
przez Zamawiającego 

 Termin wykonania Do 72 godz. Od przekazania pliku do druku z 
dowiezieniem 

 Planowany nakład 500 arkuszy  

 

10 Ulotka typu Z-card  
 

 Format okładek:  85mm (+/- 2 mm) 54mm (+/- 2 mm) 
 Format wnętrza po rozłożeniu 234mm (+/- 2 mm) x 200mm (+/- 2 mm),  

 Sposób łamania wnętrza 3 kolumn pionowych na  4  kolumny poziome  
 Gramatura papieru i rodzaj do 

wnętrza 
kreda mat min.   90  g, nieprzezroczysty, gładki.  



 

 
 

 Gramatura papieru i rodzaj na 
okładek 
 

biały karton jednostronny min. 300 g, lity, gładki z 
połyskiem w górnej warstwie.              

 Kolor wnętrza  4 +4 + lakier offsetowy  
 Kolor okładek  4 +4+ lakier UV  
 Termin wykonania Do 5 dni roboczych przekazania pliku do druku z 

dowiezieniem 
 Planowany nakład 3 000 

 

Z tytułu niezrealizowania wskazanych powyżej zapotrzebowań wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

Zamawiający szacuje, że udzieli zamówienia w co najmniej 50% wskazanego w SOPZ zakresie.  

 


