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Załącznik nr 6 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-8/2017  

 

Wykonanie i dostarczenie czterech książek z serii Biblioteka 
Narodowa dla Wydawnictwa Ossolineum 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

określający standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu 

zamówienia 

 

1. Kody CPV: 

22100000-1 Drukowanie książki, broszury i ulotki 
79800000-1 Usługi drukowania i powiązane 

2. Wykonawca zapewni, że wykonany przezeń przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich 
innych osób oraz podmiotów. 

3. Oferta musi być kompletna. 

4. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości 
wykonania zamówienia. 

5. Szczegółowy opis publikacji: 

 
Specyfikacja 1 książki:  
Władysław Stanisław Reymont „ZIEMIA OBIECANA” (dodr uk) 
  
Format: 117x163 mm po obcięciu 
Nakład: 1000 egz.  
Objętość: 900 stron. 
Kolor środka: 1/1. 
Papier: OP Polar Bright biały 50 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, cienki, o wysokiej 
białości i doskonałej nieprzezroczystości).  
Kapitałka: bawełniana, kolor bordowy. 
Tasiemka: bawełniana, kolor bordowy. 
Oprawa: twarda szyta i klejona. Karton/tektura 2,5-3 g. 
Format okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkład. 
Grzbiet półokrągły.  
Oklejka: kreda matowa biała 100 g lub więcej. Kolor 2/0 (czarny + Pantone 201). 
Uszlachetnienie: folia matowa. 
Wyklejka: kreda matowa/offset 100 g lub więcej. Kolor apla Pantone 201.  
Foliowanie każdego egz. książki. 
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Specyfikacja 2 książki:  
Stanisław Ignacy Witkiewicz „POŻEGNANIE JESIENI” (dodruk)  
  
Format: 117x163 mm po obcięciu 
Nakład: 1000 egz.  
Objętość: 724 strony. 
Kolor środka: 1/1. 
Papier: OP Polar Bright biały 50 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, cienki, o wysokiej 
białości i doskonałej nieprzezroczystości).  
Kapitałka: bawełniana, kolor bordowy. 
Tasiemka: bawełniana, kolor bordowy. 
Oprawa: twarda szyta i klejona. Karton/tektura 2,5-3 g. 
Format okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkład. 
Grzbiet półokrągły.  
Oklejka: kreda matowa biała 100 g lub więcej. Kolor 2/0 (czarny + Pantone 201). 
Uszlachetnienie: folia matowa. 
Wyklejka: kreda matowa/offset 100 g lub więcej. Kolor apla Pantone 201.  
Foliowanie każdego egzemplarza książki. 
 
  
Specyfikacja 3 książki: 
Juliusz Słowacki, „WIERSZE” (dodruk)  
  
Format: 117x163 mm po obcięciu 
Nakład: 1000 egz.  
Objętość: 764 strony. 
Kolor środka: 1/1. 
Papier: OP Polar Bright biały 50 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, cienki, o wysokiej 
białości i doskonałej nieprzezroczystości).  
Kapitałka: bawełniana, kolor bordowy. 
Tasiemka: bawełniana, kolor bordowy. 
Oprawa: twarda szyta i klejona. Karton/tektura 2,5-3 g. 
Format okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkład. 
Grzbiet półokrągły.  
Oklejka: kreda matowa biała 100 g lub więcej. Kolor 2/0 (czarny + Pantone 201). 
Uszlachetnienie: folia matowa. 
Wyklejka: kreda matowa/offset 100 g lub więcej. Kolor apla Pantone 201.  
Foliowanie każdego egzemplarza książki. 
 
  
Specyfikacja 4 książki: 
Joseph Conrad-Korzeniowski „WYBÓR PROZY” (dodruk)  
  
Format: 117x163 mm po obcięciu 
Nakład: 1500 egz.  
Objętość: 978 stron. 
Kolor środka: 1/1. 
Papier: OP Polar Bright biały 50 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, cienki, o wysokiej 
białości i doskonałej nieprzezroczystości).  
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Kapitałka: bawełniana, kolor bordowy. 
Tasiemka: bawełniana, kolor bordowy. 
Oprawa: twarda szyta i klejona. Karton/tektura 2,5-3 g. 
Format okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkład. 
Grzbiet półokrągły.  
Oklejka: kreda matowa biała 100 g lub więcej. Kolor 2/0 (czarny + Pantone 201). 
Uszlachetnienie: folia matowa. 
Wyklejka: kreda matowa/offset 100 g lub więcej. Kolor apla Pantone 201.  
Foliowanie każdego egzemplarza książki. 

 

6. Dla wszystkich pozycji Zamawiający sam nadaje nr ISBN. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wydrukowanej publikacji. 


