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Załącznik nr 3c  

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-11/2017   

 

Wykonanie i dostarczenie druków z ofertą szkolną na sezon 
2017/2018. 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

określający standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu  

zamówienia  

  

1. Kody CPV:  

22100000-1 Drukowanie książki, broszury i ulotki  

79800000-2 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 druków:  

  

Specyfikacja 1 druku:   

Folder z ofertą dla przedszkoli 
   
Format: 630x170 mm składane do 105x170 mm 
Nakład: 1200 sztuk   
Kolor: 4/4 + 1 pantone 

Papier: Olin Rough Absolute White 120 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej 
białości, powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.4).   
 

 

 

Specyfikacja 2 druku:   

Folder z ofertą szkolną do wystawy “Rękopis Pana Tadeusza”    
Format: 140x225 mm po obcięciu   
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Nakład: 6000 egz.   
Objętość: 24 strony + okładka  
Kolor środka: 4/4.  
Papier środek: Olin Rough Absolute White 120 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o 
wysokiej białości, powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.4).   
Kolor oprawy: 2/1 (czerń + 1 pantone / 1 pantone) 
Papier okładka: Olin Rough Absolute White 300 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o 
wysokiej białości, powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.4).   
Oprawa: zszywana 
  
   
Specyfikacja 3 druku:  

Folder z ofertą szkolną do wystawy “Misja: Polska”    
   
Format: 140x225 mm po obcięciu   
Nakład: 4000 egz.   
Objętość: 20 strony + okładka  
Kolor środka: 4/4.  
Papier środek: Olin Rough Absolute White 120 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o 
wysokiej białości, powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.4).   
Kolor oprawy: 2/1 (czerń + 1 pantone / 1 pantone) 

Papier okładka: Olin Rough Absolute White 300 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o 
wysokiej białości, powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.4).   
Oprawa: zszywana 

   
Specyfikacja 4 druku:  

Naklejki promocyjne 
   
Format: od 60x60 mmdo 70x70 mm 
Nakład: 30000 egz.  (3 wzory po 10 000) 
Kolor: 4/0.  
Papier samoprzylepny 
 

 

 
6. Podstawą do wystawienia faktury, osobno do poszczególnych druków, będzie protokół odbioru 

wydrukowanych druków.  


