Załącznik nr 1 do SWZ
Znak: WOZP.261.165.2021
Postępowanie pn. „Usługa druku materiałów promocyjnych i poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część I – Usługa druku materiałów poligraficznych
Lp.
1.

Nazwa
Katalog eksponatów
wystawy stałej
Druk i dostawa

Opis
Termin wykonania
1) nakład: 2 000 szt.,
do 5 tygodni od dnia
2) format: A4 (poziom)
zawarcia umowy
3) środek:
a) 68 kartek (136 str.),
b) papier typu Olin Smooth Cream 250 g/m2 lub równoważny pod względem
technicznym i kolorystycznym, tj. papier offsetowy typu premium, cechujący się
wysoką jakością, nieprzeźroczystością, gładką, aksamitną w dotyku powierzchnią,
papier wyprodukowany bez wybielaczy optycznych,
c) zadruk jednostronny 4+0 CMYK zabezpieczony lakierem dyspersyjnym matowym,
4) okładka:

a) papier typu Olin Smooth Cream 350 g/m2 lub równoważny pod względem
technicznym i kolorystycznym, tj. papier offsetowy typu premium, cechujący się

wysoką jakością, nieprzeźroczystością, gładką, aksamitną w dotyku powierzchnią,
papier wyprodukowany bez wybielaczy optycznych,
b) przednia okładka tłoczona wypukle z barwionym wzorem, 1+0, lakier dyspersyjny
matowy (objętość tłoczenie 90% okładki, powyżej zdjęcie poglądowe, wszystkie białe
elementy będą tłoczone wypukle i barwione czarnym kolorem),
c) tylna okładka wyłącznie zadruk 1+1, lakier dyspersyjny matowy,
5) oprawa: szyto-klejona, łączona na śruby introligatorskie po krótszym boku (kolor śrub
zostanie ustalony z wykonawcą zadania),
6) publikacja z numerem ISBN.
2.

Katalog wystawy
Druk i dostawa

1) nakład: 1 500 szt.,
do 1 tygodnia od dnia
2) format: 140 mm x 170 mm ,
zawarcia umowy
3) środek:
a) 120 str.,
b) papier MaxiSilk 135 g/m2 lub równoważny pod względem technicznym i
kolorystycznym, tj. wysokiej jakości dwustronnie, dwukrotnie powlekany,
bezdrzewny papier kredowany w wersji matowej,
c) 4+4 CMYK,
4) okładka:
a) skrzydełka 120 mm,
b) papier MaxiSilk 200 g/m2 lub równoważny pod względem technicznym i
kolorystycznym, tj. wysokiej jakości dwustronnie, dwukrotnie powlekany,
bezdrzewny papier kredowany w wersji matowej,
c) uszlachetnienie folia soft touch,
d) 4+4 CMYK,
5) oprawa: miękka, szyto-klejona,
6) publikacja z numerem ISBN.

Część II - Usługa druku materiałów promocyjnych
Lp.

Nazwa

1.

Teki kresowe
Projekt, druk i dostawa

Opis

Termin
wykonania
1) nakład tek kresowych: 500 szt. wykonanych w 5 różnych edycjach, w tym:
do 8 tygodni
a) 100 szt. tek zawierających kartę ze słowem wstępu oraz 12 pocztówek z od dnia
województwa poleskiego w każdej tece,
zawarcia
b) 100 szt. tek zawierających kartę ze słowem wstępu oraz 12 pocztówek z umowy
województwa nowogródzkiego w każdej tece,
c) 100 szt. tek zawierających kartę ze słowem wstępu oraz 12 pocztówek z
województwa wileńskiego w każdej tece,
d) 100 szt. tek zawierających kartę ze słowem wstępu oraz 12 pocztówek z
województwa wołyńskiego w każdej tece,
e) 100 szt. tek zawierających kartę ze słowem wstępu oraz 12 pocztówek z
województwa białostockiego w każdej tece.
Projekt poglądowy teki:
https://sklep-sybir.pl/produkt/kresy-na-pocztowkach-lwow /

2) specyfikacja teki kresowej:
a) nakład: 500 szt.,
b) format teki: 22 cm x16 cm (głębokość po przeliczeniu zawartości tak, by w każdej
tece zmieścić 12 pocztówek i kartę),
c) teka wykonana z kartonu typu kraftliner 300g/m2,
d) guzik czerwony, sznurek bawełniany biały,
e) nadruk na opakowaniu (logo, tytuł),
f) klapka opakowania wycięta w kształcie trójkąta.
3) specyfikacja pocztówki do środka tek:
a) nakład 6 000 szt.,
b) papier kreda mat, 300 g/m2, w formacie 10 cm x 15 cm (z nadrukiem zdjęcia),
c) każde zdjęcie naklejone na papier typu Olin Rough Cream 300 g/m2 lub
równoważny pod względem technicznym i kolorystycznym, tj. papier offsetowy
typu premium, cechujący się wysoką jakością, naturalnie szorstką w dotyku
powierzchnią, papier wyprodukowany bez wybielaczy optycznych, wym. 21 cm x15
cm,
d) każde zdjęcie musi być naklejone w taki sposób, by nie było widać kleju,
e) zadruk z tyłu papieru Olin Rough Cream z tytułem zdjęcia.
4) specyfikacja karty ze słowem wstępu do środka tek:
a) nakład: 500 szt.,
b) papier typu Olin Rough Cream 300 g/m2 lub równoważny pod względem
technicznym i kolorystycznym, tj. papier offsetowy typu premium, cechujący się
wysoką jakością, naturalnie szorstką w dotyku powierzchnią, papier
wyprodukowany bez wybielaczy optycznych, wym. 21 cm x 15 cm,
c) zadruk 1+0.
5) Zamawiający udostępni Wykonawcy zdjęcia niezbędne do wykonania
pocztówek do środka tek. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszty
projektu tek kresowych, pocztówek oraz podpisów, kart ze słowem wstępu, koszty
obróbki zdjęć i przygotowania ich do druku a także koszty konfekcjonowania tek w
kompletne zestawy.

2.

Pocztówki do sklepiku
Projekt, druk i dostawa
Projekt poglądowy:
https://sklep-sybir.pl/produkt/kresy-napocztowkach-rynek-we-lwowie/

3.

Mapy-zdrapki w tubach
Druk i dostawa
Projekt poglądowy:

1) nakład 2 000 szt. wykonanych w 10 różnych edycjach po 200 szt. każda,
2) papier kreda mat, biała, 350 g/m2,
3) wymiary 15,5 cm x 10 cm,
4) zadruk 4+1 (z jednej strony zdjęcie, z drugiej tylna strona karty pocztowej z
podpisami).
5) Zamawiający udostępni Wykonawcy zdjęcia niezbędne do wykonania
pocztówek do sklepiku. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszty projektu
pocztówek, a także koszty obróbki zdjęć i przygotowania ich do druku, a także koszt
przygotowania podpisów do zdjęć.

do 8 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy

1) specyfikacja mapy - zdrapki:
a) nakład 200 szt. wykonanych w 2 różnych edycjach po 100 szt. każda,
b) seria dziecięca,
c) wymiar: 980 mm x 680 mm,
d) zadruk 4+0,
e) papier kreda gloss 250g/m2,
f) uszlachetnienie folia gloss 1+0,
g) sitodruk farbą zdrapkową w kolorze srebrnym 1+0,
2) specyfikacja tuby do mapy - zdrapki:
a) nakład 200 szt.,
b) tuba okrągła kartonowa z plastikowymi zatyczkami,
c) wymiary tuby 750 mm x100 mm.

do 7 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy

3) Zamawiający udostępni Wykonawcy pliki projektowe map. Wykonawca
uwzględni w cenie ofertowej projekt pól z farbą zdrapkową w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego.

4.

Kolorowanki dziecięce
Projekt, druk i dostawa

5.

Wizytówki typ I
Druk i dostawa

1) nakład 200 szt. wykonanych w 2 różnych edycjach po 100 szt. każda,
2) specyfikacja bloku kolorowanki:
a) format A4,
b) ilość stron 16,
c) papier offsetowy o gramaturze 120 g/m2,
d) zadruk: 1+1 (czarny),
e) wszystkie kartki perforowane wzdłuż grzbietu w odległości 1 cm od grzbietu, tak
aby każdą kartkę można było wyrwać z bloku,
3) specyfikacja okładki kolorowanki:
a) papier kreda mat 250g/m2,
b) zadruk 4 + 1,
c) oprawa zeszytowa.
4) Zamawiający udostępni Wykonawcy ilustracje niezbędne do wykonania
kolorowanek. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszty projektu
kolorowanek, a także koszty składu ilustracji, przygotowania ich do druku i
wykonania podpisów do ilustracji.

do 6 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy

1) nakład 2 100 szt. wizytówek wykonanych w 21 różnych edycjach po 100 szt.
każda,
2) papier typu Rives Sensation Tactile Matt biały jasny lub równoważny pod
względem technicznym i kolorystycznym, tj. papier ozdobny powlekany,
aksamitnie gładki (Tactile), 270 g/m2,
3) zadruk czarno-biały, jednostronny,
4) format: 85 mm x 55 mm.

do 4 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy

6.

Wizytówki typ II
Druk i dostawa

7.

Plakaty B1
Druk i dostawa

8.

Plakaty
Druk i dostawa

9.

Plakaty B0
Druk i dostawa

1) nakład 500 szt. wizytówek wykonanych w 5 różnych edycjach po 100 szt. każda,
2) papier typu Rives Sensation Tactile Matt biały jasny lub równoważny pod
względem technicznym i kolorystycznym, tj. papier ozdobny powlekany,
aksamitnie gładki (Tactile), 270 g/m2,
3) zadruk czarno-biały, dwustronny,
4) format: 85 mm x 55 mm.
1) nakład 222 szt., w 6 edycjach: 4 edycje po 3 szt. każda, 5. edycja 10 szt. i 6.
edycja 200 szt.,
2) papier CLP,
3) zadruk jednostronny, kolor,
4) format B1 (70,7 cm x 100 cm).

1) nakład 4 szt. w 2 edycjach po 2 szt. każda,
2) format 106,70 cm x 165 cm,
3) papier kreda citylight 170g/m2.

1) nakład 200 szt.,
2) format B0 (100 cm x 141,4 cm),

do 4 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy

4 edycje do 1
tygodnia od
dnia
zawarcia
umowy, 5.
edycja do 4
tygodni od
dnia
zawarcia
umowy,
6. edycja do
7 tygodni od
dnia
zawarcia
umowy
1. edycja do
1 tygodnia
od dnia
zawarcia
umowy, 2.
edycja do 4
tygodni od
dnia
zawarcia
umowy
do 7 tygodni
od dnia

3) papier kreda citylight 170g/m2.

zawarcia
umowy
do 7 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy
1. edycja do
1 tygodnia
od dnia
zawarcia
umowy, 2. I
3. do 4
tygodni od
dnia
zawarcia
umowy
do 4 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy

10.

Plakaty A3
Druk i dostawa

1) nakład 200 szt.,
2) format A3 (297 mm x 420 mm),
3) papier kreda citylight 170g/m2.

11.

Zaproszenia
Druk i dostawa

1)
2)
3)
4)

nakład 550 szt. w edycjach: 100 szt., 300 szt. i 150 szt.,
format 2xDL, składane
kreda mat 300g/m2,
zadruk dwustronny kolorowy.

12.

Kartki świąteczne z kopertą
Druk i dostawa

1)
2)
3)
4)
5)

13.

Pocztówki
Druk i dostawa

1)
2)
3)
4)
5)

nakład 300 szt.,
wymiar kartki: 13,5 cm x13,5 cm,
kreda mat 350g/m2,
zadruk 4+4,
w komplecie z kopertą białą dopasowaną formatem do kartki świątecznej;
koperta z nadrukiem logo i adresem Muzeum.
nakład 4 000 szt., 4 edycje po 1 000 szt. każda,
format A6,
kreda mat 350g/m2,
zadruk 4+1,
folia matowa 1+0 od strony zadruku kolorowego

14.

Ulotki
Druk i dostawa

1)
2)
3)
4)

nakład 3 500 szt. w 2 edycjach: 3 000 szt. i 500 szt.,
format A5,
kreda mat 150g/m2,
zadruk 4+4.

do 1
tygodnia od
dnia
zawarcia
umowy
1. edycja do
1 tygodnia
od dnia
zawarcia
umowy,

15.

Folder „zaduszki”
Druk i dostawa

16.

Foldery edukacyjne
Druk i dostawa

17.

Kalendarze trójdzielne
Druk i dostawa

18.

Teczki
Druk i dostawa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nakład 50 szt.,
format A5,
kreda mat 135g/m2,
zadruk 4+4,
12 stron,
okładka kreda mat 300g/m2 + folia (mat) 1+0,
szycie zeszytowe po dłuższym boku.
nakład 1 000 szt.,
15 cm x 15 cm,
kreda mat 130g/m2,
zadruk 4+4,
12 stron,
okładka kreda mat 300g/m2 + folia soft touch (mat) 1+0,
szycie zeszytowe.
nakład 100 szt.,
kalendarz z płaską główką,
główka z podkładem karton 300g/m2,
główka lakierowana mat,
kalendaria offset 90g/m2,
zadruk 4+0,
kolor okienka do wyboru.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

nakład 5 000szt.,
kreda mat 350g/m2,
zadruk 1+0,
nacięcia na wizytówki,
teczki 2 bigowe - grubość grzbietu 5mm,
folia mat 1+0.

2. edycja do
7 tygodni od
dnia
zawarcia
umowy
do 1
tygodnia od
dnia
zawarcia
umowy

do 8 tygodni
od dnia
zawarcia
umowy

do 1
tygodnia od
dnia
zawarcia
umowy

do 1
tygodnia od
dnia
zawarcia
umowy

