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ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

    

A) Druk na potrzeby  Pionu Komunikacji i Promocji NAWA 

 
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

 
Ulotki 
 
1 NAWA: Ulotki (dwustronne) 
 Format A4 składane na trzy do DL,A5, DL,  
 Papier (rodzaj)  kreda mat 170 g 
 Kolory 4+4 
 Oprawa i 

uszlachetnienie 
lakier offsetowy (dyspersacyjny) 

 Proof Tak* 
 Pakowanie po 100 egz. 
 Termin 

wykonania 
do 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem  

 Planowany 
nakład 

25 000 szt. 
 

*Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji.  

Wizytówki 
 
2 NAWA: Wizytówki - osobowe (90x50) (dwustronne) 
 Format 90 x 50 mm lub 88x55 mm 
 Papier (rodzaj)  kreda mat 350 g 
 Kolory 4+4 
 Oprawa i 

uszlachetnienie 
folia mat (dwustronnie) 

 Proof Nie 
 Pakowanie po 100 szt. w pudełeczkach na wizytówki z bezbarwnego polistyrenu  
 Termin 

wykonania 
do 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład  

8 000 szt. 
 

 

3 NAWA: Wizytówki (90x50, UV) ulotki (dwustronne) 
 Format 90 x 50 mm 
 Papier (rodzaj)  kreda mat 350 g 
 Kolory 4+4 
 Oprawa i 

uszlachetnienie 
folia mat (dwustronnie), lakier UV na wybranych elementach (dwustronnie), 
barwione boki 

 Proof Nie 
 Pakowanie po 100 szt. w pudełeczkach na wizytówki z bezbarwnego polistyrenu  
 Termin 

wykonania 
do 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład 

10 000 szt.  
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Kartki pocztowe 
 
4  karty pocztowe świateczne+ pasujące koperty (uniwersalna) 

 Format A6 (105x148 mm) 

 Papier (rodzaj)  kreda mat 300 g 
 Kolory 4+4 
 Oprawa i 

uszlachetnienie 
folia mat lub błysk (dwustronnie); zamawiający może w niektórych wzorach 
zlecić w niektórych wzorach możliwość dziurkowania 

 Proof Tak* 
 Termin 

wykonania 
do 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład 

500 szt.  

*Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji.  
 

5 Identyfikatory dwustronne zgrzewane w laminat A6, A7 

 Format  A6, A7 

 Papier 
(rodzaj)  

kreda mat, 250 g 

 Kolory 4+4  
 Dodatkowe 

informacje 
dziurkowanie 

 Termin 
wykonania 

do 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem  

 Planowany 
nakład  

2 000 szt. 
 

 
6 Zaproszenia / karty okolicznościowe DL, A5, A6, K 4 (składane na dwa) + pasujące koperty z logo 

firmy 
 Format Składane na dwa do formatu: DL, A6, A5 

łamane po krótkim lub długim boku 
 Papier 

(rodzaj) 
kreda połysk/mat, 350 g 

 Kolory 4+4 
 Termin 

wykonania 
do 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem czy musimy  

 Proof Tak* 
 Planowany 

nakład 
1 000 szt. 
 

*Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji.  
 

Inne 
 
7 Bloczki konferencyjne, klejone po krótszym boku  
 Format A4 
 Papier  80g 
 Kolory 4+0 
 Liczba stron 50 
 Termin 

wykonania 
72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład  

3 000 szt. 
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8 Notatniki konferencyjne 
 Format B5 
 Okładka  170 g 
 Środek 80g 
 Kolory 4+0 
 uszlachetnienie Folia mat lub błysk wybiórczo 
 Liczba stron 40 
 Termin 

wykonania 
 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład 

3 000 szt. 

 
 
9 Koperty DL, B5,C4,C5 
 Papier 80/120g 
 Kolory białe, środek biały, logo 4+0 
 Okienko 

adresowe 
brak 

 Klejenie pasek samoprzylepny 
 Termin 

wykonania 
7 dni od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład 

3 000 szt. 

 
10 Foldery z przykładowymi testami język polski 
 Format A4 
 okładka 350 
 Papier  120g 
 Kolory 4+0 
 Liczba stron 50 
 Termin 

wykonania 
72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład 

500 szt. 

 
11 Torby papierowe różne formaty  
 Papier kreda mat. 200 g 
 Kolor 4+0 
 Uszlachetnienie Jednostronnie folia matowa + wybiórczy lakier UV, wzmocnienie tekturowe na 

dnie i przy uchwycie 
 Sznurek biały 
 Termin 

wykonania: 
7 dni od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład  

2 000 szt. 
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II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 
 

Kalendarze 
 

1 Kalendarz ścienny trójdzielny + koperta z nadrukiem 2+0 

 Główka płaska                                                                     

 Format 315x 210 mm 

 Papier Karton 300g 

 Kolory 4+0, druk jednostronny 

 
Uszlachetnienie 

folia błysk, dziurka o średnicy 5 mm, 10 mm od górnej krawędzi główki, druk 
główki w całości za pleckami  

 Całość:  

 Format 315x  

 Papier Karton 300g, druk w całości – główka razem z pleckami 

 Kolory 4+0, druk jednostronny 

 Inne Całe plecki zadrukowane  

 Kalendaria niestandardowe 

 Format 315x 808 mm 

 Papier offset 90g 

 kolorystyka 2+0 

 Pakowanie po 1 egzemplarzu w pasującą kopertę ( na kopercie logo firmy kolory 4+0) 

 Termin 
wykonania 

do 14 dni od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład 

500 szt. 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

 
 
 

 
 

2 Kalendarz książkowy A5  

 Format 143 x 203 mm 

 
Układ 

1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem 
terminarz miesięczny, 
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 Liczba stron 
 

384 stron  
 

 
Papier (rodzaj) - 
okładka 

Wysokiej jakości skóropodobne tworzywo w kolorze czarnym, obszycie okładki. 
Tłoczenie roku jak i logo. Na kalendarzu umieszczona zapinka, której magnes jest 
umieszczony w oprawie – na blaszce logo firmy. Brzegi okładki zaokrąglone, 
brzegi bloku proste.  

 Papier (rodzaj) - 
środek 

Chamois, kremowy  70g/m2, 

 Kolory 2+0 (szaro – bordowe) 

 
Kalendarium 

5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), imieniny i święta, na dole kalendarium plan 
całego roku 

 
Cześć 
informacyjna 

plan roczny 2017, 2018, 2019 plan urlopowy, jednostki miar, odległości między 
miastami, Informacje o Państwach Członkowskich UE, święta w Państwach Unii 
Europejskiej, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2019, skorowidz od A do Z... 

 
Wykończenie 

wycięte registry,  wklejka (4+0), tasiemka autorska sublimacyjna 8 mm,  pudełko 
– z przodu pudełka logo firmy, lakier wybiórczo kolory 4+0 

 Termin 
wykonania 

do 14 dni od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Inne Dostarczenie przykładu kalendarza przed realizacją całości zamówienia 

 Planowany 
nakład 

500 szt. 

 

Zdjęcie 
poglądowe 

 

 
3 Notes/folder  – kieszonka na ulotki i wizytówki 
 Format B5 
 Papier 

okładka/środek 
 guma(okładka twarda)/ środek papier chamois 170 g w kratkę lub linie 

 Kolory 4+0 wklejka, całość 2+0 
 Liczba stron 

(środek + 
okładka) 

50+4 

 Oprawa i 
uszlachetnienie 

Tłoczone logo; dodatkowa kieszonka na ulotki + kieszonka na wizytówkę, 
wklejka, przezroczyste pudełko    

 Termin 
wykonania 

do 14 dni od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Proof 2 strony środka, okładka + okładka z kieszonką 

 Planowany 
nakład 

1 000 szt. 

  
 
 
Zdjęcie 
poglądowe 
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4 Notatniki  
 Format B5 
 Okładka  tektura 

 Środek 80g 
 Kolory 4+0 
 uszlachetnienie Folia mat lub błysk wybiórczo, spirala spinająca całość 
 Liczba stron 40 
 Termin 

wykonania 
 72 godz. od przekazania pliku do druku z dowiezieniem 

 Planowany 
nakład 

1 000 szt. 

 


