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Załącznik nr 3  

Przetarg nieograniczony nr OZP-2621-21/2017   

  

Wykonanie i dostarczenie druku do wystawy czasowej “Inne strony r ękopisu Pana 
Tadeusza” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

/NIMOZ w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” 

  

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 druku:  

  

Specyfikacja 1 druku:   
   

Publikacja towarzysząca wystawie, podzielona na dwie części i spięta razem papierową 
banderolą (reprint części rękopisu i katalog wystawy) 
   
Publikacja składa się z dwóch części i jest spięta razem papierową banderolą. 

Banderola 

Nakład: 200 sztuk 

Wymiar banderoli:612x70 mm 

Kolor:1/0 

Papier: kreda mat 200g 

Uszlachetnienie: folia matowa 1+0 
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Część 1 Reprint czystopisu Pana Tadeusza 

Format: 15,5 x 21 cm 

Nakład: 200 egz.   

Objętość: 68 stron + okładka 

Kolor środka: 4/4. 

Papier środka: Alto 1,3 creme 130 g  (lub inny papier równoważny – niepowlekany,  w kolorze kości 
słoniowej (ivory), ze spulchnieniem 1.3). 

kolor oprawy: 4/4 

Papier oprawy: karton jednostronny 250 g. 

Oprawa: szyto-klejona. 

Uszlachetnienie: folia matowa 

 

Część 2 Katalog wystawy 

Format: 210 x 297 mm / A4 

Nakład: 200 egz.   

Objętość: 96 stron + okładka 

Kolor środka: 4/4. 
Papier środek:  Alto Blanc 1.3. 130g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej białości, 
powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.4). Kolor oprawy: 4/4 

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

Oprawa: szyto-klejona. 

Uszlachetnienie oprawy: folia matowa i lakier UV. 

 
 
6. Dla pozycji nr 1 Zamawiający sam nadaje nr ISBN.  

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


