
  

Załącznik nr 3a   

Przetarg nieograniczony nr OZP-2621-23/2017 

   

Wykonanie i dostarczenie druków ogólnych Muzeum Pana Tadeusza. 
   

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:    
Ulotka o Muzeum:  
format  630 x170mm składane do 105x170 mm; kolor 4+4; Papier środek: Panta Alto 1.3 120 g (lub 
inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej białości, powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze 
spulchnieniem 1.3); Nakład: 15 000 sztuk 
 
Specyfikacja 2 druku 

Folder wystawy stałej „Rękopis Pana Tadeusza” 
format 140x225mm 
32 stron + okładka 
Zadruk: 4+4 
 
Środek: papier: Panta Alto 1.3 130 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej 
białości, 
powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.3) 
 
Okładka: 4+4, 770x225mm bigowanie w 4 miejscach 
Papier: Panta Alto 1.3 200 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej białości, 
powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.3) 
 



Zszywane  
3 różne wzory 
Nakłady: 
- 1 różny wzór po 3000 sztuk 
- 2 różne wzory po 1000 sztuk 
 
Specyfikacja 3 druku 

Folder wystawy stałej „Misja: Polska” 
format 140x225mm 
32 stron + okładka 
Zadruk: 4+4 
 
Środek: papier: Panta Alto 1.3 130 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej 
białości, 
powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.3) 
 
Okładka: 770x225mm bigowanie w 4 miejscach 
Papier: Panta Alto 1.3 200 g (lub inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej białości, 
powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze spulchnieniem 1.3) 
 
Zszywane  
3 różne wzory 
Nakłady: 
- 1 różny wzór po 3000 sztuk 
- 2 różne wzory po 1000 sztuk 
 
Plakaty: 
Format b1; Papier 130 g, kreda mat; zadruk 4+0; 2 różne wzory; Nakład: 150 sztuk dla każdego wzoru 
 
Ulotka programowa: 
format  210x170 mm składane do 105x170 mm; Zadruk: 4+4; Papier środek: Panta Alto 1.3 120 g (lub 
inny papier równoważny – niepowlekany, o wysokiej białości, powierzchni szorstkiej, naturalnej, ze 
spulchnieniem 1.3); 2 różne wzory; Nakłady wzorów: po 8000 sztuk każdy 

 
Dostawa do Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 3a do SIWZ. 
Pozostałe informacje znajdują się w projekcie umowy (załącznik nr 2a do SIWZ).   
 

6. Dla pozycji nr 2 i 3 Zamawiający sam nadaje nr ISBN.   

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

   


