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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i oprawy 700 egzemplarzy dwujęzycznego ( w języku polskim i 
angielskim) albumu okolicznościowego dotyczącego rozbudowy Biblioteki.  

2. Parametry techniczne, niezbędne do realizacji zamówienia: 
1) Katalog oprawa twarda blok szyto-klejony, kapitałka biała, wyokrąglony grzbiet okładki i bloku. 

2) Środek: 

 Format: 28 cm x 24 cm (wys. x szer.) 

 Ilość stron: ok. 140 

 Papier: kreda mat 200 g/m2 

 CMYK 4+4 

 Lakier dyspersyjny matowy na całości 
3) Okładka twarda:  

 Format: 28,6 cm x 24,6 cm (wys. x szer.) 

 Papier: kreda 135g/m2 

 CMYK 4+0 

 folia aksamitna soft mat oraz lakier UV 1+0 

 wyklejki bez zadruku 

3. Technika druku: offset.   
4. Gotowy materiał do druku Zamawiający dostarczy Wykonawcy na płycie CD/DVD w ciągu 5 dni roboczych 

od daty zawarcia umowy. 
5. Wykonanie 3 egzemplarzy sygnalnych ponad nakład.  
6. Wydawnictwo posiada ISBN.    
7. Przed rozpoczęciem druku pełnego nakładu wydawnictwa Wykonawca przekaże Zamawiającemu wydruk 

próbny (proof). Zamawiający ma 5 dni roboczych, licząc od daty jego otrzymania, na akceptację lub 
zgłoszenie uwag do wydruku. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od ich 
otrzymania przedstawi Zamawiającemu poprawiony wydruk uwzględniający wszystkie uwagi i zastrzeżenia 
Zamawiającego.  

8. Przed dostarczeniem całego nakładu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 3 egzemplarze 
sygnalne. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy wydawnictwa, z co najmniej 
dwudniowym wyprzedzeniem, przy zachowaniu terminu realizacji zamówienia wyznaczonego na 
22.04.2015 r. Dopuszcza się dostawy częściowe, przy czym ostatnia dostawa wykonana ma być najpóźniej 
w terminie realizacji zamówienia.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa, wniesienie i złożenie dostarczonego wydawnictwa 
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

11. Dostarczane wydawnictwa mają  być opakowane (w kartony/pudła) w taki sposób,  aby nie dopuścić do 
ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu. 

 
 


