
Załącznik nr 1 do SWZ 

Znak: WOZP.261.193.2021 

Postępowanie pn. „Usługa druku materiałów poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa  Opis   Termin wykonania 

1.  Katalog eksponatów 
wystawy stałej 
 
Druk i dostawa 

1) nakład: 2 000 szt., 
2) format: A4 (poziom) 
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 

do 5 tygodni od dnia 
zawarcia umowy 



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., 
2) format: 140 mm x 170 mm , 
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. 
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