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ZATWIERDZAM 

................................. 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SIWZ”) 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWY ŻEJ RÓWNOWARTO ŚCI 134 000 EURO NA 

UUssłłuuggęę  nnaaśśwwiieett llaanniiaa,,  ddrr uukkuu  ii   oopprr aawwyy  ppuubbll iikkaaccjj ii     
oo  tteemmaattyyccee  hhiissttoorr yycczznneejj   wwrr aazz  zz  ddoossttaarr cczzeenniieemm  

((CCeennttrr aallaa  II PPNN  ii   OOddddzziiaałłyy))  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
INSTYTUT PAMI ĘCI NARODOWEJ  

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA 

Akceptuję: 

Magdalena Kulisiewicz …………………………. 

Izabela Piróg …………………………. 

Agnieszka Górkiewicz …………………………. 

Dorota Mazek …………………………. 

Piotr Chojnacki …………………………. 
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I.  INFORMACJE O ZAMAWIAJ ĄCYM  (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

3. NIP Zamawiającego:  525-21-80-487 

4. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ipn.gov.pl/  

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-1/15 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pz p) 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  
art. 39 i w zw. z art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pz p) 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9 (usługi drukowania i dostawy).  

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na usługi naświetlania, druku  
i oprawy publikacji o tematyce historycznej wraz z dostarczeniem dla Centrali i następujących 
oddziałów: 

1) Oddziału w Białymstoku, 
2) Oddziału w Lublinie, 
3) Oddziału w Szczecinie, 
4) Oddziału w Katowicach.  

3. W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Zamawiający zawrze  
z Wykonawcami umowę ramową, która określi warunki dotyczące usługi naświetlania, druku, 
oprawy i dostarczenia publikacji na rzecz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  

Udzielanie zamówień na konkretne publikacje, nastąpi na podstawie zamówień cząstkowych,  
w drodze odrębnych postępowań realizowanych na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  
w wyniku zawarcia umowy wykonawczej (załącznik nr 8 do SIWZ). 

 Zgodnie z art. 2 pkt 9a ustawy Pzp, w umowie ramowej wskazane będą jedynie przewidywane 
ilości publikacji przeznaczonych do wydruku. 

4. Wykaz rodzajów publikacji, których dotyczy umowa ramowa: 

1) Publikacje w oprawie twardej – (Liczba wariantów 56), 
2) Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe - (Liczba wariantów 13), 
3) Publikacje w oprawie twardej – wydawnictwo encyklopedyczne (Liczba wariantów 3), 
4) Publikacje w oprawie zintegrowanej – (Liczba wariantów 16), 
5) Publikacje w oprawie miękkiej zakrywaj ącej – (Liczba wariantów 79), 
6) Publikacje w oprawie zeszytowej - (Liczba wariantów 20), 
7) Pakiety edukacyjne - (Liczba wariantów 1), 
8) Materiały edukacyjne – (Liczba wariantów 2), 
9) Inne dodatkowe czynności – (Liczba wariantów 8). 

5. Z uwagi na niemożność precyzyjnego określenia parametrów ilościowych, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do udzielania zamówień cząstkowych, o których mowa w ust. 3,  
w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego. 

6. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z dziesięcioma wykonawcami, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów podczas oceny ofert.  
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7. Zamówienia cząstkowe będą udzielane wykonawcom, z którymi zostanie zawarta umowa 
ramowa. 

8. Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cząstkowego nie 
może być mniej korzystna od oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia umowy ramowej. 

9.  Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia 
na usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji objętych umową ramową. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 P zp)  

1. Zamówienia cząstkowe będą realizowane w oparciu o umowy wykonawcze przez Centralę IPN  
oraz samodzielnie przez oddziały IPN: Białystok, Lublin, Szczecin, Katowice poprzez wysłanie 
do Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa, zaproszenia do złożenia oferty  
i SIWZ zawierający dokładny opis przedmiotu zamówienia publicznego. 

2. Umowa ramowa będzie obowiązywać przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

V.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp) 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VI.  ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp)  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VII.  WARUNKI UCZESTNICTWA W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36  ust. 1 pkt 5 Pzp) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności:  

a) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. zrealizowaniem lub realizowaniem  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech (3) usług 
naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w oprawie twardej o łącznej 
wartości minimum 100 000,00 zł brutto, gdzie przynajmniej jedna usługa musi 
dotyczyć naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w nakładzie 
minimum 2 000 egzemplarzy; 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. dysponują minimum jedną (1) 
maszyną offsetową czterokolorową i minimum jednym (1) urządzeniem do 
lakierowania;    

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawcy muszą być ubezpieczeni 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000,00 zł. 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia –  
nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie.  
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie 
wykluczeniem  
z postępowania. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli 
Wykonawca, w celu wykazania potwierdzenia spełniania warunku udziały w postępowaniu 
określonego w ust.1 niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
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określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, podmioty te będą musiały brać udział w realizacji części 
zamówienia. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

VIII.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do 
SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) wykaz minimum trzech (3) usług naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji 
w oprawie twardej o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto, gdzie 
przynajmniej jedna usługa musi dotyczyć naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia 
publikacji w nakładzie minimum 2 000 egzemplarzy wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
(załącznik nr 5 do SIWZ); 

Dowodami o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane, są: 

- poświadczenie (*); 

- oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia.  

(*)  poświadczenie – dokument, którego wystawcą nie jest Wykonawca, potwierdzający określone fakty lub 
wiedzę wystawcy. Poświadczeniem są zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały wykonane (w przypadku dostaw lub usług), np. referencje, jak 
i dokumenty wystawione przez inny podmiot, który ma kompetencje, by poświadczyć fakty, o które wnosi 
Wykonawca, np. rzeczoznawca, inspektor budowlany. Poświadczeniem jest również zaświadczenie,  
o którym mowa w art. 217 kpa, uzyskane przez Wykonawcę od organu administracji publicznej lub innego 
podmiotu zobowiązanego do stosowania przepisów kpa. 

3) wykaz urządzeń technicznych zawierający minimum jedną (1) maszynę offsetową 
czterokolorową i co najmniej jedno (1) urządzenie do lakierowania wraz z informacją  
o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do SIWZ); 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (załącznik 
nr 1 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

6) aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

7) aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do 
SIWZ) - oświadczenie zawierające informacje o tym, czy należy do grupy kapitałowej 
(Załącznik nr 9 do SIWZ). 

 W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest dołączyć do 
Formularza ofertowego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

4. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 7 niniejszego rozdziału SIWZ. 

5. Dokumenty wchodzące w skład oferty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7 SIWZ oraz dowody 
czy usługi zostały wykonane należycie mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, a pozostałe w formie oryginałów. 

6. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem 
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa:  

1) w ust. 2 pkt 2-4 oraz pkt 6 - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji 
właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

2) ust. 2 pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 

 Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
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 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się 
je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.   

9. Zgodnie z treścią art. 24b ust. 1, Zamawiający zwraca się do Wykonawców  
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami w celu ustalenia czy 
zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 

10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej. 

IX.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW,  
A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę  
Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji 
za pomocą faxu lub drogą elektroniczną. Numer faxu Zamawiającego: (22) 581-88-14, adres 
poczty elektronicznej: wzp@ipn.gov.pl.  

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść przekazanego 
dokumentu. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym, 
były opatrzone numerem sprawy: BAG-1/15. 

4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Izabela Piróg. 

X. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł brutto  
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

2. Forma wadium: 

  Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:  
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 
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  Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca 
terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.  

  Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie banku 
(instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, we wszystkich 
przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

  Wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty 
za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu 
wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych 
w imieniu Zamawiającego. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

 Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: 

 NBP O/O w Warszawie  26 1010 1010 0092 9213 9120 1000 

 (Zaleca się, aby w treści przelewu Wykonawcy wpisali numer NIP) 

 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w oryginale w pokoju nr 405 Biura Budżetu i Finansów w budynku IPN przy ul. Wołoskiej 7,  
a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia dokonane przez 
osobę przyjmującą dokument.  

4. Termin wniesienia wadium. 

 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego 
wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia 
wadium załączyć do oferty. 

5. Pozostałe informacje dotyczące wadium 

 Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1,  
1a i 2 ustawy Pzp. 

 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

 Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 

XI.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym 
zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie 
ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 
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3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy  
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 
najmniej cenie oferty; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie 
oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 
oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty 
należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, 
wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być przedstawione w formie 
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii; 

6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

8) podane w ofercie ceny muszą zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien  
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również nie później niż w terminie składania ofert 
wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie.  

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców 
wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. VIII 
SIWZ ust. 2 pkt 1). Ponadto każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w rozdz. 
VIII SIWZ ust. 2 pkt 2-7 oraz ust. 3. W odniesieniu do pozostałych dokumentów 
Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złożyć jeden wspólny dokument; 

3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy 
konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne 
dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy 
należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 

1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny 
podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  
i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 
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4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 

6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) kopertę należy opisać następująco: 

INSTYTUT  PAMI ĘCI  NARODOWEJ 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

OFERTA NA 

„Usługę naświetlania, druku i oprawy publikacji  
o tematyce historycznej wraz z dostarczeniem” 

- NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM 11-03-2015 R.GODZ. 10.15 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 
składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 

1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane 
przed upływem terminu składania ofert; 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA"; 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 

6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty; 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art . 36 ust. 1 pkt 11 Pzp) 

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, Kancelaria 
Ogólna, do dnia 11-03-2015 r., godz. 10.00. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 84 ust. 2). 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Wołoskiej 7 w Wydziale Zamówień Publicznych, w dniu 11-03-2015 r., godz. 10.15. 

4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia 
ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – 
jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny 
oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku. 

XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Wykonawca w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wypełni 
wszystkie rubryki tabeli podając dla każdej publikacji w danym wariancie:  
1) cenę jednostkową brutto publikacji w danym wariancie przy minimalnym nakładzie  

i maksymalnej objętości, 
2) wartość brutto ogółem za dany nakład. 

Następnie na końcu tabeli należy zsumować wartość brutto za wszystkie publikacje z różnych 
wariantów. 
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2. Podana ogółem cena brutto służy jedynie do porównania ofert, które zostaną złożone  
w przedmiotowym postępowaniu, aby dokonać wyboru ofert najkorzystniejszych, z którymi zostanie 
zawarta umowa ramowa. Zawarte umowy ramowe natomiast nie będą mogły przekroczyć kwoty 
wartości brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego 
zamówienia. 

3. Ceny podane przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia muszą obejmować wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z dostawą, transportem i wniesieniem na miejsce 
wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego do siedziby Zamawiającego oraz 
ubezpieczeniem na czas transportu. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

5. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat  
i podatków (także od towarów i usług).  

6. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z dziesięcioma wykonawcami, którzy złożą oferty 
najkorzystniejsze.  

Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Kryterium Wagi % 

Cena brutto 70 % 

Okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji 30 % 

� CENA BRUTTO 

Ilość punktów za cenę brutto ocenianej oferty będzie wyliczana według następującego wzoru:  

C = 
Cmin x 70 
Ci 

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto” 
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 
Ci – cena brutto oferty badanej 

� OKRES NA UJAWNIENIE SI Ę WAD W DOSTARCZONEJ PUBLIKACJI 

Ilość punktów za okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji ocenianej oferty będzie 
wyliczana według następującego wzoru:  

O = 
Oi 

*  

x 30 
Omax 

O – ilość otrzymanych punktów za kryterium „okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji” 
Oi – okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji oferty badanej 
Omax – najdłuższy okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji spośród ofert nieodrzuconych 
 

UWAGA!!! 

* zaoferowany okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji nie może być 
krótszy niż 6 miesięcy i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  
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� SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

Suma punktów = C + O 

C - ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto” 
O - ilość otrzymanych punktów za kryterium „okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji”  

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają najwyższą sumę punktów. 

 Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XVI.  INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 

 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 
w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki 
do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 
ust. 1 Pzp. 

XVII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
(art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1  pkt 16 Pzp) ORAZ 
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

1. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa ramowa, na warunkach zawartych we 
wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

2. Po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, 
których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, o terminie i miejscu zawarcia umowy 
ramowej. 

3. Zamawiający zawrze umowę ramową w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
faksem lub drogą elektroniczną albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Jeżeli któryś wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy 
zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. W celu zawarcia umowy ramowej Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane, będą  
zobowiązani do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w ich imieniu zawierać umowę oraz 
do ewentualnego przekazania oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii stosownych 
pełnomocnictw tych osób do zawarcia umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zachodzi konieczność 
dokonania istotnych zmian zawartej umowy w wyniku okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

XIX.  SPOSÓB I TERMIN PŁATNO ŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 ust. 1 
pkt 17 Pzp) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

XXI.  INNE  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE POSTĘPOWANIA  (art. 36 ust. 2 pkt  2, 3, 7 Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. 

XXII.  ZAŁACZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego; 

2. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień;  

4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

5. Załącznik nr 5 - wzór wykazu usług; 

6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu urządzeń technicznych; 

7. Załącznik nr 7 - wzór umowy ramowej; 

8. Załącznik nr 8 - wzór umowy wykonawczej; 

9. Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 
umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  

INSTYTUT PAMI ĘCI NARODOWEJ 
Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu 
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 pieczęć Wykonawcy 

Nr fax. ………………………........ 
(wszelką korespondencję, dotyczącą przedmiotowego 

postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. nr faxu) 
    

FORMULARZ OFERTY 
 
 
1. Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa__________________________________________________________________ 
 
Siedziba ________________________________________________________________ 
 
Nr tel./faxu ______________________________________________________________ 
 
NIP___________________________REGON__________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________ 
 

2. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji dla IPN (Centrala  
i oddziały), oferujemy wykonanie całego zamówienia na następujących warunkach: 

 

Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

I. OPRAWA TWARDA dla objętości max. 1120 str. 

1. WARIANT 1  300 egz.    

2. WARIANT 2  300 egz.   

3. WARIANT 3  300 egz.   

4. WARIANT 4  300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

5. WARIANT 5  300 egz.   

6. WARIANT 6  300 egz.   

7. WARIANT 7  300 egz.   

8. WARIANT 8  300 egz.   

9. WARIANT 9  300 egz.   

10. WARIANT 10  300 egz.   

11. WARIANT 11  300 egz.   

12. WARIANT 12  300 egz.   

13. WARIANT 13  300 egz.   

14. WARIANT 14  300 egz.   

15. WARIANT 15  300 egz.   

16. WARIANT 16  300 egz.   

17. WARIANT 17  300 egz.   

18. WARIANT 18  300 egz.   

19. WARIANT 19  300 egz.   

20. WARIANT 20  300 egz.   

21. WARIANT 21  300 egz.   

22. WARIANT 22  300 egz.   

23. WARIANT 23  300 egz.   

24. WARIANT 24  300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

25. WARIANT 25  300 egz.   

26. WARIANT 26  300 egz.   

27. WARIANT 27  300 egz.   

28. WARIANT 28  300 egz.   

29. WARIANT 29  300 egz.   

30. WARIANT 30  300 egz.   

31. WARIANT 31  300 egz.   

32. WARIANT 32  300 egz.   

33. WARIANT 33  300 egz.   

34. WARIANT 34  300 egz.   

35. WARIANT 35  300 egz.   

36. WARIANT 36  300 egz.   

37. WARIANT 37  300 egz.   

38. WARIANT 38  300 egz.   

39. WARIANT 39  300 egz.   

40. WARIANT 40  300 egz.   

41. WARIANT 41  300 egz.   

42. WARIANT 42  300 egz.   

43. WARIANT 43  300 egz.   

44. WARIANT 44  300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

45. WARIANT 45  300 egz.   

46. WARIANT 46  300 egz.   

47. WARIANT 47  300 egz.   

48. WARIANT 48  300 egz.   

49. WARIANT 49  300 egz.   

50. WARIANT 50  300 egz.   

51. WARIANT 56  300 egz.   

52. WARIANT 52  300 egz.   

53. WARIANT 53  300 egz.   

54. WARIANT 54  300 egz.   

55. WARIANT 55  300 egz.   

56. WARIANT 56  300 egz.   

II. OPRAWA TWARDA – PUBLIKACJE ALBUMOWE dla objętości max. 912 str. 

57. WARIANT 57  300 egz.   

58. WARIANT 58  300 egz.   

59. WARIANT 59  300 egz.   

60. WARIANT 60  300 egz.   

61. WARIANT 61  300 egz.   

62. WARIANT 62  300 egz.   

63. WARIANT 63  300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

64. WARIANT 64  300 egz.   

65. WARIANT 65  300 egz.   

66. WARIANT 66  300 egz.   

67. WARIANT 67  300 egz.   

68. WARIANT 68  300 egz.   

69. WARIANT 69  300 egz.   

III. 
OPRAWA TWARDA – WYDAWNICTWO ENCYKLOPEDYCZNE dla objętości 
max. 912 str. 

70. WARIANT 70  300 egz.   

71. WARIANT 71  300 egz.   

72. WARIANT 72  300 egz.   

IV. OPRAWA ZINTEGROWANA dla objętości max. 600 str. 

73. WARIANT 73  300 egz.   

74. WARIANT 74  300 egz.   

75. WARIANT 75  300 egz.   

76. WARIANT 76  300 egz.   

77. WARIANT 77  300 egz.   

78. WARIANT 78  300 egz.   

79. WARIANT 79  300 egz.   

80. WARIANT 80  300 egz.   

81. WARIANT 81  300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

82. WARIANT 82  300 egz.   

83. WARIANT 83  300 egz.   

84. WARIANT 84  300 egz.   

85. WARIANT 85  300 egz.   

86. WARIANT 86  300 egz.   

87. WARIANT 87  300 egz.   

88. WARIANT 88  300 egz.   

V. OPRAWA MIĘKKA ZAKRYWAJĄCA dla objętości max. 600 str. 

89. WARIANT 89  300 egz.   

90. WARIANT 90  300 egz.   

91. WARIANT 91  300 egz.   

92. WARIANT 92  300 egz.   

93. WARIANT 93  300 egz.   

94. WARIANT 94  300 egz.   

95. WARIANT 95  300 egz.   

96. WARIANT 96  300 egz.   

97. WARIANT 97  300 egz.   

98. WARIANT 98  300 egz.   

99. WARIANT 99  300 egz.   

100. WARIANT 100  300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

101. WARIANT 101  300 egz.   

102. WARIANT 102  300 egz.   

103. WARIANT 103  300 egz.   

104. WARIANT 104  300 egz.   

105. WARIANT 105  300 egz.   

106. WARIANT 106  300 egz.   

107. WARIANT 107  300 egz.   

108. WARIANT 108  300 egz.   

109. WARIANT 109  300 egz.   

110. WARIANT 110  300 egz.   

111. WARIANT 111  300 egz.   

112. WARIANT 112  300 egz.   

113. WARIANT 113  300 egz.   

114. WARIANT 114  300 egz.   

115. WARIANT 115  300 egz.   

116. WARIANT 116  300 egz.   

117. WARIANT 117 300 egz.   

118. WARIANT 118 300 egz.   

119. WARIANT 119 300 egz.   

120. WARIANT 120 300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

121. WARIANT 121 300 egz.   

122. WARIANT 122 300 egz.   

123. WARIANT 123 300 egz.   

124. WARIANT 124 300 egz.   

125. WARIANT 125 300 egz.   

126. WARIANT 126 300 egz.   

127. WARIANT 127 300 egz.   

128. WARIANT 128 300 egz.   

129. WARIANT 129 300 egz.   

130. WARIANT 130 300 egz.   

131. WARIANT 131 300 egz.   

132. WARIANT 132 300 egz.   

133. WARIANT 133 300 egz.   

134. WARIANT 134 300 egz.   

135. WARIANT 135 300 egz.   

136. WARIANT 136 300 egz.   

137. WARIANT 137 300 egz.   

138. WARIANT 138 300 egz.   

139. WARIANT 139 300 egz.   

140. WARIANT 140 300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

141. WARIANT 141 300 egz.   

142. WARIANT 142 300 egz.   

143. WARIANT 143 300 egz.   

144. WARIANT 144 300 egz.   

145. WARIANT 145 300 egz.   

146. WARIANT 146 300 egz.   

147. WARIANT 147 300 egz.   

148. WARIANT 148 300 egz.   

149. WARIANT 149 300 egz.   

150. WARIANT 150 300 egz.   

151. WARIANT 151 300 egz.   

152. WARIANT 152 300 egz.   

153. WARIANT 153 300 egz.   

154. WARIANT 154 300 egz.   

155. WARIANT 155 300 egz.   

156. WARIANT 156 300 egz.   

157. WARIANT 157 300 egz.   

158. WARIANT 158 300 egz.   

159. WARIANT 159 300 egz.   

160. WARIANT 160 300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

161. WARIANT 161 300 egz.   

162. WARIANT 162 300 egz.   

163. WARIANT 163 300 egz.   

164. WARIANT 164 300 egz.   

165. WARIANT 165 300 egz.   

166. WARIANT 166 300 egz.   

167. WARIANT 167 300 egz.   

VI. 
OPRAWA ZESZYTOWA dla objętości max. 80 str., w przypadku Wariantu 172-
173,176, 181-184 max. 120 str. 

168. WARIANT 168 300 egz.   

169. WARIANT 169 300 egz.   

170. WARIANT 170 300 egz.   

171. WARIANT 171 300 egz.   

172. WARIANT 172 300 egz.   

173. WARIANT 173 300 egz.   

174. WARIANT 174 300 egz.   

175. WARIANT 175 300 egz.   

176. WARIANT 176 300 egz.   

177. WARIANT 177 300 egz.   

178. WARIANT 178 300 egz.   

179. WARIANT 179 300 egz.   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

180. WARIANT 180 300 egz.   

181. WARIANT 181 300 egz.   

182. WARIANT 182 300 egz.   

183. WARIANT 183 300 egz.   

184. WARIANT 184 300 egz.   

185. WARIANT 185 300 egz.   

186. WARIANT 186 300 egz.   

187. WARIANT 187 300 egz.   

VII. PAKIET EDUKACYJNY dla objętości max 136 str., oprawa miękka zakrywająca 

188. WARIANT 188 300 komp.   

VIII. MATERIAŁY EDUKACYJNE dla objętości max. 300 kart 

189. WARIANT 189 800 szt.   

190. WARIANT 190 800 szt.   

IX. INNE DODATKOWE CZYNNOŚCI 

191. WARIANT 191 300    

192. WARIANT 192 300   

193. WARIANT 193 300   

194. WARIANT 194 300   

195. WARIANT 195 300   

196. WARIANT 196 300   
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Lp. 
 Przykładowe publikacje  

(naświetlenie, druk i oprawa  
przy max. objętości)  

Min. nakład 

 
Cena 

 jednostkowa brutto 
 publikacji w danym 

 wariancie  

Wartość brutto  
ogółem za dany nakład 

197. WARIANT 197 300   

198. WARIANT 198 300   

RAZEM  

� Wartość brutto ogółem: ……………….… zł 

(słownie) ……………………………………………………………………  

� Okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji: ……. miesięcy (*)  

* zaoferowany okres na ujawnienie się wad w dostarczonej publikacji nie może być krótszy niż 6 miesięcy  
i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy 

3. Oświadczamy, że:  

1) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń;  

2) zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia realizowany na podstawie umów 
wykonawczych w terminach każdorazowo w nich określanych; 

3) uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;  

4) oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 60 dni od terminu składania 
ofert określonego w SIWZ;  

5) oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umów zostały 
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego;  

6) oświadczamy, iż zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 

Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

1.  

2.  

3.  

7) Naświetlanie publikacji będziemy wykonywać metodą: *  

a) CTP  

b) inna:……………………….. 
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8) Druk publikacji będziemy wykonywać techniką: *   

a) druku offsetowego  

b) druku cyfrowego*   

9) Wykonanie próby kolorów będziemy wykonywać metodą: *  

a) cromalin  

b) matchprint  

c) ozasol  

d) proof cyfrowy *  

10) Osobą upoważnioną (od strony Wykonawcy) do realizacji przedmiotu zamówienia jest:  

…………………………………., tel. …………………………….……………….  

fax. ………………..……………, e-mail …………………………………………. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………dn. …………………… ………………………………………… 

Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i parafka  
osoby/osób upoważnionej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 



26    

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do umowy ramowej 

Opis przedmiotu zamówienia  

Opis techniczny publikacji IPN 

 format 
liczba 

kolorów 
papier wkładka 

I.  Oprawa twarda 
Wariant 1 

A5 (netto 
142x204) 

1+1 offset - 
Wariant 2 1+1 offset 4+4 
Wariant 3 4+4 offset - 
Wariant 4 1+1 Munken Print  
Wariant 5 4+4 Munken Print  
Wariant 6 4+4 kreda  
Wariant 7 

A4 (netto 
200x265) 

1+1 offset - 
Wariant 8 1+1 offset 4+4 
Wariant 9 4+4 offset - 
Wariant 10 1+1 Munken Print  
Wariant 11 4+4 Munken Print  
Wariant 12 4+4 kreda  
Wariant 13 

B5 (netto 
168x240) 

1+1 offset - 
Wariant 14 1+1 offset 4+4 
Wariant 15 4+4 offset- - 
Wariant 16 1+1 Munken Print  
Wariant 17 4+4 Munken Print  
Wariant 18 1+1 Ecco BookLux   
Wariant 19 1+1 Ecco BookLux  4+4 
Wariant 20 4+4 kreda  
Wariant 21 

netto 240x220  

1+1 offset - 
Wariant 22 1+1 offset 4+4 
Wariant 23 4+4 offset - 
Wariant 24 1+1 Munken Print  
Wariant 25 1+1 Munken Print 4+4 
Wariant 26 4+4 Munken Print  
Wariant 27 4+4 Kreda  
Wariant 28 

netto 195x175 

1+1 offset - 
Wariant 29 1+1 offset 4+4 
Wariant 30 4+4 offset- - 
Wariant 31 1+1 Munken Print  
Wariant 32 1+1 Munken Print 4+4 
Wariant 33 4+4 Munken Print  
Wariant 34 4+4 kreda mat  
Wariant 35 netto 210x295 1+1 offset - 
Wariant 36 1+1 offset 4+4 
Wariant 37 4+4 offset- - 
Wariant 38 1+1 Munken Print  
Wariant 39 1+1 Munken Print 4+4 
Wariant 40 4+4 Munken Print  
Wariant 41 4+4 kreda mat  
Wariant 42 

netto 145x205 

1+1 offset - 
Wariant 43 1+1 offset 4+4 
Wariant 44 4+4 offset- - 
Wariant 45 1+1 Munken Print  
Wariant 46 1+1 Munken Print 4+4 
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Wariant 47 4+4 Munken Print  
Wariant 48 4+4 kreda mat  
Wariant 49 

netto 220x240  

1+1 offset - 
Wariant 50 1+1 offset 4+4 
Wariant 51 4+4 offset- - 
Wariant 52 1+1 Munken Print  
Wariant 53 1+1 Munken Print 4+4 
Wariant 54 4+4 Munken Print  
Wariant 55 4+4 Kreda   
Wariant 56 netto 168x168 4+4 Garda PAT 13  
II.  Oprawa twarda – publikacje albumowe 
Wariant 57 netto 210x210 5+5 kreda  
Wariant 58 netto 210x290 5+5 kreda  
Wariant 59 netto 290x210 5+5 kreda  
Wariant 60 netto 210x295 5+5 kreda  
Wariant 61 netto 295x210 5+5 kreda  
Wariant 62 netto 230x290 5+5 kreda  
Wariant 63 netto 290x230 5+5 kreda  
Wariant 64 netto 205x295 5+5 kreda  
Wariant 65 netto 295x205 5+5 kreda  
Wariant 66 netto 240x330 5+5 kreda  
Wariant 67 netto 330x240 5+5 kreda  
Wariant 68  netto 280x280 5+5 kreda  
Wariant 69 netto 230x325 5+5 kreda  
III.  Oprawa twarda – wydawnictwo encyklopedyczne 
Wariant 70 netto 242x330 5+5   
Wariant 71  
płótno +obwoluta 

netto 205x275 5+5 kreda półmat  

Wariant 72  
płótno +obwoluta 

netto 168x240 1+1 offset  

IV.  Oprawa zintegrowana 
Wariant 73 

A5 (netto 
142x204) 

1+1 offset  
Wariant 74 1+1 Munken Print  
Wariant 75 4+4 Munken Print  
Wariant 76 5+5 Galerie Silk  
Wariant 77 B5 (netto 

168x240) 
1+1 offset  

Wariant 78 1+1 Munken Print  
Wariant 79 4+4 Munken Print  
Wariant 80 5+5 Galerie Silk  
Wariant 81 

A4 (netto 
200x265 

1+1 offset  
Wariant 82 1+1 Munken Print  
Wariant 83 4+4 Munken Print  
Wariant 84 5+5 Galerie Silk  
Wariant 85 

netto 210x290 

1+1 offset  
Wariant 86 1+1 Munken Print  
Wariant 87 4+4 Munken Print  
Wariant 88 4+4 Galerie Silk  
V. Oprawa miękka zakrywająca 
Wariant 89 

A5 (netto 
142x204 

1+1 offset  
Wariant 90 1+1 offset 4+4 
Wariant 91 4+4 offset  
Wariant 92 1+1 Munken Print  
Wariant 93 4+4 Munken Print  
Wariant 94 5+5 kreda mat  
Wariant 95  
ze skrzydełkami 

1+1 offset  

Wariant 96  1+1 offset 4+4 
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ze skrzydełkami 
Wariant 97  
ze skrzydełkami 

4+4 offset  

Wariant 98  
ze skrzydełkami 

1+1 Munken Print  

Wariant 99  
ze skrzydełkami 

4+4 Munken Print  

Wariant 100  
ze skrzydełkami 

5+5 kreda mat  

Wariant 101 

B5 (netto 
168x240) 

1+1 offset  
Wariant 102 1+1 offset 4+4 
Wariant 103 4+4 offset  
Wariant 104 1+1 Munken Print  
Wariant 105 4+4 Munken Print  
Wariant 106 5+5 kreda mat  
Wariant 107  
ze skrzydełkami 

1+1 offset  

Wariant 108  
ze skrzydełkami 

1+1 offset 4+4 

Wariant 109  
ze skrzydełkami 

4+4 offset  

Wariant 110  
ze skrzydełkami 

1+1 Munken Print  

Wariant 111  
ze skrzydełkami 

4+4 Munken Print  

Wariant 112  
ze skrzydełkami 

5+5 kreda mat  

Wariant 113 

A4 (netto 
200x265) 

1+1 offset  
Wariant 114 1+1 offset 4+4 
Wariant 115 4+4 offset  
Wariant 116 1+1 Munken Print  
Wariant 117 4+4 Munken Print  
Wariant 118 5+5 kreda mat  
Wariant 119  
ze skrzydełkami 

1+1 offset  

Wariant 120  
ze skrzydełkami 

1+1 offset 4+4 

Wariant 121  
ze skrzydełkami 

4+4 offset  

Wariant 122  
ze skrzydełkami 

1+1 Munken Print  

Wariant 123  
ze skrzydełkami 

4+4 Munken Print  

Wariant 124  
ze skrzydełkami 

5+5 kreda mat  

Wariant 125 

netto 210x210 

1+1 offset  
Wariant 126 4+4 offset  
Wariant 127 1+1 offset 4+4 
Wariant 128 1+1 Munken Print  
Wariant 129 4+4 Munken Print  
Wariant 130 5+5 kreda mat  
Wariant 131  
ze skrzydełkami 

1+1 offset  

Wariant 132  
ze skrzydełkami 

1+1 offset 4+4 

Wariant 133  
ze skrzydełkami 

4+4 offset  
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Wariant 134  
ze skrzydełkami 

1+1 Munken Print  

Wariant 135  
ze skrzydełkami 

4+4 Munken Print  

Wariant 136  
ze skrzydełkami 

5+5 kreda mat  

Wariant 137 

netto 220x240 

1+1 offset  
Wariant 138 1+1 offset 4+4 
Wariant 139 4+4 offset  
Wariant 140 1+1 Munken Print  
Wariant 141 4+4 Munken Print  
Wariant 142 5+5 kreda mat  
Wariant 143  
ze skrzydełkami 

1+1 offset  

Wariant 144  
ze skrzydełkami 

1+1 offset 4+4 

Wariant 145  
ze skrzydełkami 

4+4 offset  

Wariant 146  
ze skrzydełkami 

1+1 Munken Print  

Wariant 147  
ze skrzydełkami 

4+4 Munken Print  

Wariant 148  
ze skrzydełkami 

5+5 kreda mat  

Wariant 149 

netto 205x275 

1+1 offset  
Wariant 150 1+1 offset 4+4 
Wariant 151 4+4 offset  
Wariant 152 1+1 Munken Print  
Wariant 153 4+4 Munken Print  
Wariant 154 5+5 Galerie Silk  
Wariant 155 5+5 kreda mat  
Wariant 156  
ze skrzydełkami 

1+1 offset  

Wariant 157  
ze skrzydełkami 

1+1 offset 4+4 

Wariant 158  
ze skrzydełkami 

4+4 offset  

Wariant 159  
ze skrzydełkami 

1+1 Munken Print  

Wariant 160  
ze skrzydełkami 

4+4 Munken Print  

Wariant 161  
ze skrzydełkami 

5+5 Galerie Silk  

Wariant 162  
ze skrzydełkami 

5+5 kreda mat  

Wariant 163  
ze skrzydełkami 

netto 140x209 
1+1 Ecco Book Lux 4+4 

Wariant 164  
ze skrzydełkami 

netto 210x295 5+5 kreda  

Wariant 165 145x205 1+1 offset  
Wariant 166  

netto 210x297 
5+5 Galerie Silk  

Wariant 167  
ze skrzydełkami 

5+5 Galerie Silk  

VI.  Oprawa zeszytowa 
Wariant 168 A5  

netto 142x204 
1+1 offset  

Wariant 169 5+5 kreda mat  
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Wariant 170 B5  
netto 168x240 

1+1 offset  
Wariant 171 5+5 kreda mat  
Wariant 172 A4  

netto 200x265 
1+1 offset  

Wariant 173 5+5 kreda mat  
Wariant 174 netto 210x210 5+5 kreda mat  
Wariant 175 netto 148x297 5+5 kreda mat  
Wariant 176 netto 205x275 5+5 Galerie Silk  
Wariant 177 

netto 148x295 
5+5 Galerie Silk  

Wariant 178 5+5 kreda mat  
Wariant 179 

netto 220x240 
5+5 Galerie Silk  

Wariant 180 5+5 kreda mat  
Wariant 181 

netto 210x290 
5+5 Galerie Silk  

Wariant 182 5+5 kreda mat  
Wariant 183 

netto 210x297 
5+5 Galerie Silk  

Wariant 184 5+5 kreda mat  
Wariant 185 

C5 (netto 
155x225) 

1+1 offset  
Wariant 186 5+5 Galerie Silk  
Wariant 187 5+5 kreda mat  
VII.  Pakiet edukacyjny 
Wariant 188 
VIII.  Materiały edukacyjne 
Wariant 189 Segregator z uchwytem podwójnym D-kształtnym 
Wariant 190 Segregator z dźwignią 
IX.  Inne dodatkowe 
Wariant 191 Doklejanie dodatku 
Wariant 192 Foliowanie 1 egz. 
Wariant 193 Druk dodatku B2+ insertowanie + foliowanie 
Wariant 194 Druk dodatku A2+ insertowanie + foliowanie 
Wariant 195 Banderola 50 mm 
Wariant 196 Banderola 70 mm 
Wariant 197 Tłoczenie na okładce 
Wariant 198 Wykrojnik w okładce 
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I.  Publikacje w oprawie twardej  

 

1. Nakład: min. 300 egz. 

2. Objętość: max 1120 str. 

 

WARIANT 1 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 2 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 
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1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 3 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone ednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  
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8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 4 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 5 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  



34    

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 6 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142x204 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa, 80-135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 7 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 8 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 200x265 mm netto  

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  
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1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 9 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 



37    

WARIANT 10 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy UV, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 11 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  
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Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 12 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa, 80-135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 13 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 
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2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0 

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 14 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  
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Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 15 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 16 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 
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2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 17 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 



42    

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 18 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Ecco Book Lux vol. 1,8, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 19 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier objętościowy Ecco Book Lux vol. 1,8, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  
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5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: matowy papier powlekany Garda Pat 13 Classica vol. 1,3 135 g/m2 lub jego 
odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 20 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168x240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa, 80-135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  
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2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 21 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 240 x 220 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 240x220 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0 

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 22 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 240 x 220 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 240x220 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  
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5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 23 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 240 x 220 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 240x220 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 
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7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 24 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 240 x 220 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 240 x 220 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 25 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 240 x 220 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 240 x 220 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych  
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna:  

1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 26 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 240 x 220 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 240 x 220 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  
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6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 27 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 240 x 220 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 240 x 220 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa, 80-135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 28 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 195x175 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 195x175 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0 

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 29 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 195x175 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 195x175 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  
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1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 30 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 195x175 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 195x175 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 31 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 195 x 175 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 195 x 175 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 32 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 195 x 175 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 195 x 175mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna:   

1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  
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7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 33  

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 195 x 175 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 195 x 175 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 34 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 195x175 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 195x175mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 
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3) surowiec: kreda matowa 80-135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 35 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x295 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0 

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  
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9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 36 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 210x295 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 37 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x295 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 
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3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 38 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x295 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  
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9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 39 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x295 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna:   

1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 40  

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x295 mm netto 



57    

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 41 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210 x 295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

4) format wkładu po obcięciu: 210 x 295 mm netto 

5) liczba kolorów: max 4+4 

6) surowiec: kreda matowa 80-135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  



58    

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 42 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 145x205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 145x205 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0 

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 43 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 145x205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 145x205 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 
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2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 44 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 145x205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 145x205 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  
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9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 45 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 145x205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 145x205 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 46 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 145x205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 145x205 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna:   

1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str. 
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2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 47  

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 145x205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 145x205 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 
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7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 48 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 145 x 205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 145 x 205 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 80-135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 49 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 220x240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  



63    

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0 

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 50 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 220x240 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  
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9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 51 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 220x240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 52 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220 x 240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 53 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220 x 240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna:  

1) objętość: min. 12 str. – max. 180 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  
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2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN.  

12. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 54 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220 x 240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 55 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220 x 240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa, 80-135 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier 
punktowy, ew. wyklejka – max 4+0  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2, ew. wyklejka zgodnie z normami  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 56 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 168 x 168 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168x168 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: papier powlekany matowy GARDA PAT 13 Classica 135 g/m2 vol. 1.3, lub jego 
odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 4 + 0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy,  

3) surowiec: oklejka – kreda matowa 150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  
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11. Termin realizacji: 18 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

II. OPRAWA TWARDA – PUBLIKACJE ALBUMOWE  

 

1. Nakład: min. 300 egz. 

2. Objętość: max 912 str.  

 

WARIANT 57 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 210 x 210 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: max  5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:   

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 58 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 210 x 290 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  
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1) format wkładu po obcięciu: 210 x 290 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 59 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 290 x 210 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 290 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  
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6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 60 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 210 x 295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 295 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew.- liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 
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11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 61 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 295 x 210 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 295 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew.- liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 
kompletnych materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 62 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 230x290 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 230x290 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 63 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 290x230 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 290x230 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 
kompletnych materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 64 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 205x295 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 205x295 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5+lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 65 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 295x205 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 295x205 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5+lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 66 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 240x330 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 240x330 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5+lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 67 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 330x240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 330x240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5+lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  
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1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 68 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 280x280 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 280x280 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 69 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 230x325 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 230x325 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2, lakier dyspersyjny lub offsetowy 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny, 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

III. OPRAWA TWARDA – WYDAWNICTWO ENCYKLOPEDYCZNE  

 

1. Nakład: min. 300 egz. 

2. Objętość: max 912 str. 

 

WARIANT 70 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 242x330 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 242x330 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

4. Alonże: 

a. Ilość alonży: 1-30 

b. ilość stron: 8 

c. format po obcięciu:440x330 mm netto  

d. liczba kolorów: max 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

e. surowiec: kreda matowa 135 – 170 g/m2 

f. inne:  

i. falcowanie do formatu książki 

ii. sposób umieszczenia: przyklejenie między składkami 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka 

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 6 + 0 (CMYK + 2 x Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec : kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wyklejka: 

a) ew. liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda matowa 160-180 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ ozasol/proof 
cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 28 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 71 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 205 x 275 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 205 x 275 mm netto 

2) liczba kolorów: max  5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda półmat 90 – 115 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:   

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: tłoczenie wklęsłe – suchy tłok 

3) surowiec: płótno 

6. obwoluta: 

a) liczba kolorów: max 4 + 0 

b) surowiec: kreda 230-250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów obwoluty: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN 

12. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 72 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 168 x 240 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:   

1) oprawa: twarda, jednorodna zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: tłoczenie wklęsłe – suchy tłok, 1+0 

3) surowiec: płótno Kanafas nr 36 

6. wyklejka: 

a) liczba kolorów: 1+1  

b) surowiec: offset 120 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny 

7. obwoluta: 

a) liczba kolorów: max 4 + 0 + folia  
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b) surowiec: kreda błyszcząca dwustronna 150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

8. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

9. Wykonanie próby kolorów obwoluty: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

10. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

11. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

12. Publikacja posiada numer ISBN 

13. Termin realizacji: 18 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

IV. OPRAWA ZINTEGROWANA 

 

1. Nakład: min. 300 egz.  

2. Objętość: max 600 str. 

 

WARIANT 73 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 205 mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 
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11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy – dla nakładu do 5000 egz., powyżej 5000 egz  
+ 1 dzień dla kolejnego 2000 egz. 

 

WARIANT 74 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 205 mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print  White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 75 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 205 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 
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3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 76 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 205 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: papier powlekany Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego 
odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 77 

3. Format książki: B5 
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4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 78 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 
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8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 79 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 80 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: papier powlekany Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego 
odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 81 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 82 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 83 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto 

 2)  liczba kolorów: max 4+4 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  
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1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 84 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: papier powlekany Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego 
odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 85 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 210 x 290 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x290 mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 86 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 210 x 290 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x290 mm netto 

2) liczba kolorów: 1 + 1 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 
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11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 87 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 210 x 290 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x290mm netto 

 2)  liczba kolorów: max 4+4 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: papier objętościowy Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 88 

3. Format książki: zgodnie z normami przy wkładzie 210 x 290 mm netto 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x290mm netto 

2) liczba kolorów: max 5 + 5+ lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: papier powlekany Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego 
odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa zintegrowana zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.05 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki łączone jednorodne. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda 300 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet 

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN 

11. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

V. OPRAWA MI ĘKKA ZAKRYWAJ ĄCA 

 

1. Nakład: min. 300 egz.  

2. Objętość: max 600 str.  

 

WARIANT 89 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 90 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony: 

1)  format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 91 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 



92    

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 92 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 93 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  
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2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 94 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: max. 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy.  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 
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10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 95 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 96 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony: 

1)  format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  
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6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 97 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 98 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 99 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  
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6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 100 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony:  

1) format wkładu po obcięciu: 142 x 204 mm netto  

2) liczba kolorów: max. 5+5 +lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy.  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 101 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  
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5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 102 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony: 

1)  format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  
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10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 103 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 104 

3. Format książki: B5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168x240 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  
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3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 105 

3. Format książki: B5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168x240 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 106 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto  
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2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 107 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 
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10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 108 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony: 

1)  format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 109 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 110 

3. Format książki: B5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 
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10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 111 

3. Format książki: B5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168x240 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 112 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 168 x 240 mm netto  

2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 
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3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 113 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony 

1) format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 114 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony:  

1)  format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 115 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony: 

1) format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6 Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 
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7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 116 

3. Format książki: A4  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 117 

3. Format książki: A4  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 
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2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 118 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2) liczba kolorów: 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 119 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony 

1) format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 
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2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 120 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. Wkład składkowy szyty, klejony:  

1)  format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 1 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  
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7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Inne: grzbiet półokrągły, kapitałka, pasek wzmacniający grzbiet.  

10. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

11. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

12. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 121 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony / powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony: 

1) format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6 Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 122 

3. Format książki: A4  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 123 

3. Format książki: A4  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 200x265 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 



112    

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 124 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 200 x 265 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 125 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 126 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 127 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

11. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 128 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210x210 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 
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7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 129 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210x210 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 130 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 
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2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 131 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 132 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 
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2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

11. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 133 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 
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6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 134 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210x210 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 135 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210x210 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  
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3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 136 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x210 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 210 mm netto 

2) liczba kolorów: 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 
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10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 137 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 138 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  
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1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy 
dwustronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

11. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 139 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 140 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm  
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4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220x240 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 141 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220x240 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 
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8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 142 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 143 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 
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3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 144 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy 
dwustronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

11. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 145 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4  

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 146 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220x240 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  
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6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 147 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220x240 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 148 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 220x240 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 149 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 150 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

11. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 151 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 
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3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 152 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 153 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  
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3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 154 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205 x 275 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205 x 275 mm netto 

2) liczba kolorów: 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 
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10. Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 155 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 156 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2) liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  
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6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 157 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 

4. Wkład składkowy, szyty:  

1)  format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: kreda matowa 135 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN.  

11. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 158 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 
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4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3)  surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 159 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 



134    

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 160 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto  

2) liczba kolorów: max 4+4  

3) surowiec: Munken Print White 18, 60-100 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych 
parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0 (CMYK + Panton), folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 161 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205 x 275 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205 x 275 mm netto 

2) liczba kolorów: 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 162 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 205x275 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 205x275 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 163 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony:  

1)  format wkładu po obcięciu: 140 x 209 mm netto 

2)  liczba kolorów: 1+1 

3) surowiec: papier objętościowy Ecco Book Lux vol. 1,8, 90 g/m2 lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. wkładka ilustracyjna : 

1) objętość: min. 8 str. – max 160 str. 

2) liczba kolorów: max 4+4 

3) surowiec: Olin Regular Cream 120 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych parametrach 
technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: oklejka – max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy,  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

7. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

8. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy.  

9. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

10. Publikacja posiada numer ISBN.  

11. Termin realizacji: 18-21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 164 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210x295 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 295 mm netto 

2) liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 165 

3. Format książki: A5  

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony:  

1) format wkładu po obcięciu: 145 x 205 mm netto  

2) liczba kolorów: 1+1  
3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2  

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 0, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy  

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, jednostronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 166 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210 x 297 mm 
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4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 297 mm netto 

2) liczba kolorów: 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 167 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi przy wkładzie 210 x 297 mm 

4. Wkład składkowy, klejony, powyżej objętości 360 str. wkład składkowy szyty, klejony  

1) format wkładu po obcięciu: 210 x 297 mm netto 

2) liczba kolorów: 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3)  surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: miękka zakrywająca ze skrzydełkami zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-
81/7451-13.03 – półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i 
badania) 

2) liczba kolorów: max 5 + 5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: karton kredowany jednostronnie z białym podłożem 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 
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7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer: ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

VI. OPRAWA ZESZYTOWA 

 

1. Nakład: min. 300 egz.  

2. Objętość: max 80 str., w przypadku WARIANTU 172-173, 176, 181-184 max. 120 str. 

 

WARIANT 168 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: A5 

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk arkuszowy, 
dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10. Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 169 

3. Format książki: A5 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: A5 

2) liczba kolorów: max  5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 
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Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5 folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki oraz 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 170 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: B5 

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5 folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 171 

3. Format książki: B5 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: B5 

2) liczba kolorów: max  5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN  

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 172 

3. Format książki: A4  

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: A4  

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  
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2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 173 

3. Format książki: A4 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: A4 

2) liczba kolorów: max  5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 174 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 210x210 mm netto 

4. Wkład składkowy:   

1) format wkładu po obcięciu: 210x210 mm 

2) liczba kolorów: max  5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN  

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 175 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 148x297 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 148x297 mm 

2) liczba kolorów: max  5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 176 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 205 x 275 mm 
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4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 205 x 275 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 177 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 148 x 295 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 148x295 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 
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7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 178 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 148x295 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 148x295 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 179 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 220 x 240 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 220x240 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 180 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 220 x 240 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 220 x 240 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 181 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 210x290 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x290 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 182 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 210x290 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x290 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  
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2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 183 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 210x297 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x297 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 184 

3. Format książki: zgodnie z normami branżowymi dla formatu wkładu 210x297 mm 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 210x297 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  
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1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN 

10.  Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

WARIANT 185 

3. Format książki: C5 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 155x225 mm 

2) liczba kolorów: 1 + 1  

3) surowiec: papier offsetowy 70-100 g/m2, 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10. Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  
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WARIANT 186 

3. Format książki: C5 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 155x225 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: Galerie Silk 80-130 g/m2 (ew. 2Usilk 80-130 g/m2) lub jego odpowiednik o 
zbliżonych parametrach technicznych 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  

2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9.  Publikacja posiada numer ISBN/ISSN. 

10. Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 187 

3. Format książki: C5 

4. Wkład składkowy:  

1) format wkładu po obcięciu: 155x225 mm 

2) liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

3) surowiec: kreda matowa 135-150 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny  

5. Okładka:  

1) oprawa: zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01 – półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania i badania) 

2) liczba kolorów: max 5+5, folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy 

3) surowiec: kreda półmat 230/250 g/m2 

Technika druku: offset arkuszowy, dwustronny lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny 

6. Wykonanie przygotowalni: zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni:  

1) system CTP: impozycja + wykonanie wydruków  
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2) inne 

7. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych stron: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

8. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład. 

9. Publikacja posiada numer ISBN/ISSN 

10. Termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy  

 

 

VII. PAKIET EDUKACYJNY 

 

WARIANT 188 

Nakład kompletów: min. 300  

I. Teczka zbiorcza: 

1) format: 210mm x 290mm [w rozłożeniu w zależności od szerokości grzbietu [210 mm + grzbiet 
+ 210 + grzbiet +185 mm] x [15 mm (kapłon) + grzbiet + 290 mm + grzbiet + 15 mm (kapłon)]]  

2) liczba kolorów: max. 6+0 + folia matowa/błyszcząca 

3) surowiec: karton kreda jednostronna z białym podłożem 350/400 g/m2 

4) technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny 

5) wykonanie wykrojnika zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego. 

 

II.  Zeszyt dla ucznia: 

1) Format: 205x285 mm 

2) Objętość:  

 - min. 48 str. – max. 136 str. – oprawa miękka zakrywająca 

 - min. 16 str. – max. 80 str. – oprawa zeszytowa 

3) Wkład: 

a. Format: 205x285 mm netto 

b. Liczba kolorów: max 4 + 4 

c. Surowiec: papier offsetowy 100 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – 
druk arkuszowy, dwustronny 

1) Oprawa: 

a. Okładka:  

- miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN- 81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

- zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01- półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania  
i badania) 

b. liczba kolorów: 4+0 + folia matowa/błyszcząca (4 xPanton) 

c. Surowiec: kreda błyszcząca 250 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – 
druk arkuszowy, jednostronny 
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III. Zeszyt dla nauczyciela: 

1) Format: 205x285 mm 

2) Objętość:  

- min. 48 str. – max. 136 str. – oprawa miękka zakrywająca 

- min. 16 str. – max. 80 str. – oprawa zeszytowa 

3) Wkład: 

a) Format: 205x285 mm netto 

b) Liczba kolorów: max 4 + 4 

 c) Surowiec: papier offsetowy 100 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – 
druk arkuszowy, dwustronny 

4) Oprawa: 

a) Okładka:  

- miękka zakrywająca zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN- 81/7451-13.03 – 
półprodukty introligatorskie. Okładki jednolite zakrywające. Wymagania i badania) 

- zeszytowa, zgodnie z wytycznymi Normy Branżowej (BN-81/7451-13.01- półprodukty 
introligatorskie. Okładki jednolite zeszytowe. Wymagania  
i badania) 

b) liczba kolorów: 4+0 + folia matowa/błyszcząca (4 xPanton) 

c) surowiec: kreda błyszcząca 250 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego 
– druk arkuszowy, jednostronny 

IV. Karty jednostronne luzem: 

1) Liczba kart: max 120 

2) Format: 205x285 mm netto 

3) Liczba kolorów: max 4+0 

4) Surowiec: kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-
druk arkuszowy, jednostronny 

V. Karty dwustronne luzem: 

1) Liczba kart: max 120 

2) Format: 205x285 mm netto 

3) Liczba kolorów: max 4+4  

4) Surowiec: kreda matowa 150 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny lub jednostronny,  
a w przypadku druku cyfrowego - druk arkuszowy, dwustronny lub jednostronny 

 

VI. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni: 

- system CTP: impozycja + wykonanie wydruków 

- inne 
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VII. Wykonanie próby kolorów okładki + 4 wybranych kart: cromalin/matchprint/ozasol/ /proof 
cyfrowy. 

VIII. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład tytułu teki edukacyjnej.  

IX. Inne: 

1) wykonanie wykrojnika do teczek (drukarnia podaje szerokość grzbietu teki) 

2) konfekcjonowanie 

3) każdy pakiet opakowany folią termokurczliwą techniką zgrzewania. 

X. Publikacja posiada numer ISBN. 

XI. Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 
kompletnych materiałów Wykonawcy  

 

VIII. MATERIAŁY EDUKACYJNY 

Nakład kompletów: min. 800  

 

WARIANT 189 

I. Segregator 

1) budowa: segregator z uchwytem podwójnym D-kształtnym (D2) 

2) format: dostosowany do kart formatu A4, grubość grzbietu dostosowana do objętości wkładu  

3) liczba kolorów: oklejka max 4+0 + folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, wyklejka 
max 4+0+lakier dyspersyjny lub offsetowy  

4) surowiec: lita tektura min 2 mm, papier kredowany 135 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny 

II. Karty jednostronne: 

1) Liczba kart – max 300 

2) Format: 210x297mm netto 

3) Liczba kolorów: max 4+0, lakier dyspersyjny lub offsetowy jednostronnie 

4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-
druk arkuszowy, jednostronny 

III. Karty dwustronne: 

1) Liczba kart – max 300 

2) Format: 210x297mm netto 

3) Liczba kolorów: max 4+4, lakier dyspersyjny lub offsetowy dwustronnie 

4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego-
druk arkuszowy, jednostronny 

IV. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni: 

- system CTP: impozycja + wykonanie wydruków 

- inne 

V. Wykonanie próby kolorów okładki segregatora + 4 wybranych kart: cromalin/ matchprint/ 
ozasol/ proof cyfrowy. 

VI. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład.  
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VII. Inne: 

1) wykonanie perforacji kart zgodnie z rozstawem uchwytu segregatora 

2) zbieranie kart wg kolejności i wpięcie w segregator 

3) każdy segregator opakowany folią termokurczliwą techniką zgrzewania. 

VIII. Publikacja posiada numer ISBN. 

IX. Termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 
kompletnych materiałów Wykonawcy  

 

WARIANT 190 

I.  Segregator 

1) budowa: segregator z dźwignią 

2) format: dostosowany do kart formatu A4, grubość grzbietu dostosowana do objętości 
wkładu  

3) liczba kolorów: oklejka max 4+0 + folia matowa/błyszcząca, ew. lakier punktowy, wyklejka 
max 4+0+lakier dyspersyjny lub offsetowy  

4) surowiec: lita tektura min 2 mm, papier kredowany 135 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny 

II. Karty jednostronne: 

1) Liczba kart – max 300 

2) Format: 210x297mm netto 

3) Liczba kolorów: max 4+0, lakier dyspersyjny lub offsetowy jednostronnie 

4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku 
cyfrowego-druk arkuszowy, jednostronny 

III. Karty dwustronne: 

1) Liczba kart – max 300 

2) Format: 210x297mm netto 

3) Liczba kolorów: max 4+4, lakier dyspersyjny lub offsetowy dwustronnie 

4) Surowiec: kreda matowa 170-200 g/m2 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego - 
druk arkuszowy, jednostronny 

IV. Wykonanie przygotowalni: Zamawiający dopuszcza techniki wykonywania przygotowalni: 

- system CTP: impozycja + wykonanie wydruków 

- inne 

V. Wykonanie próby kolorów okładki segregatora + 4 wybranych kart: cromalin/ 
matchprint/ozasol/proof cyfrowy. 

VI. Wykonanie sześciu egzemplarzy sygnalnych ponad nakład.  

VII. Inne: 

1) wykonanie perforacji kart zgodnie z rozstawem uchwytu segregatora 

2) zbieranie kart wg kolejności i wpięcie w segregator 

3) każdy segregator opakowany folią termokurczliwą techniką zgrzewania. 

VIII. Publikacja posiada numer ISBN. 
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IX. Termin realizacji: 28 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 
kompletnych materiałów Wykonawcy 

 

 

IX. INNE DODATKOWE CZYNNO ŚCI 

 

WARIANT 191 

1. liczba dodatku: min 300 szt. 

2. Przyklejenie klejem żelkowym dodatku dostarczonego przez Zamawiającego.  

3. Termin realizacji: 1 dzień kalendarzowy dodatkowo do czasu na wykonanie poszczególnych 
wariantów. 

 

WARIANT 192 

1. liczba publikacji: min 300 szt. 

2. Foliowanie każdego egzemplarza folią termokurczliwą. 

3. Termin realizacji: 1 dzień kalendarzowy dodatkowo do czasu na wykonanie poszczególnych 
wariantów. 

 

WARIANT 193 

DODATEK: 

1) liczba szt. min 300 

2) Format: w formacie max B2  

3) Liczba kolorów: max 5 + 5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 

4) Surowiec: Sora matt 1.1 – 115 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych 

5) Inne falcowanie min B5, dołączanie do książki, foliowanie egzemplarza 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk  
arkuszowy, dwustronny 

6) Termin realizacji: 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 194 

DODATEK: 

1) liczba szt. min. 300 

2) Format: w formacie max A2  

3) Liczba kolorów: max 5+5 + lakier dyspersyjny lub offsetowy 
4) Surowiec: Sora matt 1.1 – 115 g/m2 lub jego odpowiednik o zbliżonych parametrach technicznych 

5) Inne falcowanie min A5, dołączanie do książki, foliowanie egzemplarza 

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, dwustronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, dwustronny 

6) Termin realizacji: 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy 
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WARIANT 195 

Banderola 

1) liczba szt. min. 300 

2) format: wysokość 50 mm x [2 x szerokość w formatu książki+ szerokość grzbietu + 2x 90 mm 
skrzydełko] 

3) liczba kolorów: max 5+0, folia matowa/błyszcząca + ew. lakier punktowy 

4) Surowiec: kreda matowa 130 g/m2  

5) Inne: dołączanie banderoli do książki  

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

6) Termin realizacji: 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 196 

Banderola 

1) liczba szt. min. 300 

2) format: wysokość 70 mm x [2 x szerokość w formatu książki+ szerokość grzbietu + 2x 90 mm 
skrzydełko] 

3) liczba kolorów: max 5+0, folia matowa/błyszcząca + ew. lakier punktowy 

4) Surowiec: kreda matowa 130 g/m2  

5) Inne: dołączanie banderoli do książki  

Technika druku: druk offsetowy arkuszowy, jednostronny, lub w przypadku druku cyfrowego – druk 
arkuszowy, jednostronny 

6) Termin realizacji: 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów Wykonawcy 

 

WARIANT 197 

Tłoczenie okładki  

1)  Liczba okładek – min 300 szt. 

2) Format powierzchni – max 240x330 mm 

3) Powierzchnia do tłoczenia – I strona okładki  

4) wykonanie wykrojnika zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego 

5) technika: tłoczenie wgłębne – suchy tłok 

6) Termin realizacji: 1 dzień kalendarzowy dodatkowo do czasu na wykonanie poszczególnych 
wariantów. 

 

WARIANT 198 

Wykrawanie kształtu w okładce 

1) Liczba okładek – min 300 szt. 

2) Format powierzchni – max A4 

3) wykonanie wykrojnika zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego 

4) Termin realizacji: 1 dzień kalendarzowy dodatkowo do czasu na wykonanie poszczególnych 
wariantów. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych  
w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 
 
Ja (imię i nazwisko) ....................................................................................................................... 

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)............................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Usługę naświetlania, druku i oprawy publikacji  
o tematyce historycznej wraz z dostarczeniem  

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1), 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2); *)  

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); *)  

4. nasza sytuacja ekonomiczna zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia  
(art.22 ust. 1 pkt 4); *) 

5. nasza sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia  
(art. 22 ust. 1 pkt 4); *) 

lub  

*) polegamy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów  
i przedstawiamy w tym celu pisemne zobowiązanie następujących podmiotów do oddania nam 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
.............................................................. dnia ...................................... 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 ze  zm.). 
 
Ja (imię i nazwisko) ........................................................................................................................ 

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)............................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

 

Usługę naświetlania, druku i oprawy publikacji  
o tematyce historycznej wraz z dostarczeniem  

 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

 
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 
................................................ dnia ................................. 

 
................................................................... 

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ USŁUG 
Wykaz minimum 3 usług na usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji  
w oprawie twardej o łącznej wartości minimum 100 000,00 zł brutto, gdzie przynajmniej jedna 
usługa musi dotyczyć usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji w nakładzie 
minimum 2000 egzemplarzy wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych w  okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców - wraz z dowodami czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.* 
 

Lp. Przedmiot usługi  Wartość 
usługi brutto  

Daty wykonania 
usługi (od - do) 

Nawa i adres  
odbiorcy usługi 

(Zamawiającego) 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

 
 
* W przypadku wykonawców, którzy prowadzą działalność przez okres krótszy niż 3 lata, wykaz 

winien dotyczyć tego okresu. 
 
Uwaga!!!  
Dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług muszą być dołączone do oferty. 

 
 
................................................... dnia ......................................                     

................................................................... 
Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i parafka 

osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy 
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  Załącznik nr 6 do SIWZ 

  

WYKAZ URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
minimum 1 maszyna offsetowa czterokolorowa i minimum 1 urządzenie do lakierowania 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 

Lp. Rodzaj urządzenia  
technicznego 

Ilość urządzeń  
dostępnych  
Wykonawcy 

Podstawa dysponowania  
urządzeniami  

(np. zasób własny, najem, itp.) 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 
 
 
 
.............................................................. dnia ...................................... 
                    

................................................................... 
Czytelne imię i nazwisko lub pieczęć i parafka 

osoby/osób upoważnionej/ych  
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR UMOWY RAMOWEJ 

Zawarta w dniu ……………….. w  Warszawie, pomiędzy: 

INSTYTUTEM PAMI ĘCI NARODOWEJ – Komisj ą Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

...................................................... 

a, 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez: 

...................................................... 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na zawarcie umowy ramowej prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

§ 1 
Preambuła 

1. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie zasad i warunków dotyczących udzielania przez 
Zamawiającego cząstkowych zamówień na wykonanie usługi naświetlania, druku, oprawy i 
dostarczenia publikacji IPN (Centrala i oddziały) zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 
do umowy. 

2. Umowa ramowa obejmuje Centralę IPN oraz oddziały: Białystok, Lublin, Szczecin, Katowice. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wzięcia udziału (złożenia oferty) w postępowaniach prowadzonych 
przez Zamawiającego zmierzających do udzielenia cząstkowych zamówień, o których mowa w ust. 1, 
na podstawie umów wykonawczych, których wzór zawiera załącznik nr 3 do umowy ramowej. Oferta 
składana przez Wykonawcę nie będzie mniej korzystna niż oferta, która stanowi załącznik nr 1 do 
umowy.  

4. Udzielając zamówienia cząstkowego, którego przedmiot będzie objęty umową ramową Zamawiający 
zastosuje kryterium oceny ofert: cena brutto - 70 % oraz okres na ujawnienie się wad w dostarczonej 
publikacji – 30%.  

5. Umowa ramowa nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługi naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji objętych umową ramową.  

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Publikacje w oprawie twardej – (Liczba wariantów 56), 

2) Publikacje w oprawie twardej – publikacje albumowe - (Liczba wariantów 13),  

3) Publikacje w oprawie twardej – wydawnictwo encyklopedyczne (Liczba wariantów 3), 

4) Publikacje w oprawie zintegrowanej – (Liczba wariantów 16), 

5) Publikacje w oprawie miękkiej zakrywaj ącej – (Liczba wariantów 79), 
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6) Publikacje w oprawie zeszytowej - (Liczba wariantów 20), 

7) Pakiety edukacyjne - (Liczba wariantów 1), 

8) Materiały edukacyjne – (Liczba wariantów 2), 

9) Inne dodatkowe czynności – (Liczba wariantów 8). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania do druku mniejszej ilości publikacji niż określona 
w załączniku nr 2 do umowy w zależności od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego i z tego 
tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia finansowe. 

3. Przedmiot zamówień cząstkowych będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego przy 
wszczynaniu postępowania o udzielenie zamówienia cząstkowego.  

§ 3 
Termin realizacji 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania. 

2. Terminy realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych zostaną każdorazowo określone przez 
strony w umowach wykonawczych. 

§ 4 
Zasady udzielania zamówień cząstkowych 

1. Po zawarciu umowy ramowej Zamawiający będzie zapraszał wszystkich wykonawców do składania 
ofert na wykonanie ww. usług w ramach zamówień cząstkowych. 

2. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom zamówień cząstkowych w miarę potrzeb Zamawiającego. 

3. Każdy oddział wymieniony w § 1 ust. 2 niniejszej umowy będzie udzielał samodzielnie zamówień 
cząstkowych w ramach umowy ramowej do kwoty właściwej dla danego oddziału określonej w § 5 
ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie zamówienia cząstkowego zostanie przekazana 
wykonawcom specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

5. Oferta składana w ramach zamówienia cząstkowego nie może być mniej korzystna od oferty złożonej 
w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej, tzn. nie może zawierać wyższej ceny jednostkowej 
brutto publikacji w danym wariancie niż cena zaoferowana w ofercie złożonej w postępowaniu na 
zawarcie umowy ramowej. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Centralę IPN lub właściwy oddział IPN w zależności od 
uzyskania zamówienia cząstkowego w Centrali lub danym oddziale IPN. 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień cząstkowych do 
łącznej kwoty brutto nie większej niż ………….…….. (słownie:……………………………………...) 
w tym: 
1) dla Centrali IPN do łącznej kwoty brutto nie większej niż: ………………….  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..) 
2) dla Oddziału w Białymstoku do łącznej kwoty brutto nie większej niż: ……………………..  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..) 
3) dla Oddziału w Lublinie do łącznej kwoty brutto nie większej niż: ……………………..  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..) 
4) dla Oddziału w Szczecinie do łącznej kwoty brutto nie większej niż: ……………………..  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..) 
5) dla Oddziału w Katowicach do łącznej kwoty brutto nie większej niż: ……………………..  

(słownie: …………………………………………………………………………………………..) 
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2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 są jedynie kwotami orientacyjnymi i określają górną granicę 
zobowiązań jakie Zamawiający (Centrala i wymienione oddziały) może zaciągnąć na podstawie 
poszczególnych umów wykonawczych. 

3. Udzielenie zamówień cząstkowych na kwoty niższe niż określone w ust. 1 nie może być podstawą 
roszczeń wobec Zamawiającego. 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:  

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  
(art. 145 ustawy Prawo Zamówień publicznych),  

2) likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) w przypadku trzykrotnego, następującego po sobie, nie złożenia oferty przez Wykonawcę  
w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego zmierzających do udzielenia 
cząstkowych zamówień po wystosowaniu przez Zamawiającego zaproszenia do jej złożenia.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

§ 7 
Rozwiązanie umowy 

Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ramową z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) nie realizuje umowy wykonawczej, 

2) realizuje przedmiot umowy wykonawczej w sposób nienależyty, 

3) nie przestrzega terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w umowach wykonawczych. 

§ 8 
Osoby do kontaktu 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy ramowej 
jest Dyrektor Biura Edukacji Publicznej lub osoba przez niego wskazana: …………………….., 
tel.………………………... 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy jest …………...……………..,  
tel. ………………………….…, fax. …………………………… 

§ 9 
Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były 
polubownie. 

2. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust.1 nie jest możliwe w terminie 30 dni 
od zaistnienia sporu, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej umowy ramowej stanowią: załącznik nr 1, 2, 3, wymienione poniżej. 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy  

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy wykonawczej 

 
ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8 do SWIZ 
Załącznik nr 3 do umowy ramowej 

 

UMOWA NR .............. (Wzór) 

 

W dniu  ……………………….   w Warszawie, pomiędzy: 

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą  
w ………………………………….., zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………...... 

a, 

....................................................................................................................................................... z siedzibą  
w ...................................., kod poczt. ......-..........., ul. .................................... ......, wpisaną 
do .................................... przez .................................... pod numerem KRS ....................., REGON 
....................., reprezentowaną przez: .................................... - ...................................., działającą(ego) 
na podstawie ....................................,  zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

Preambuła 

Niniejsza umowa określa procedurę dostawy, odbioru, zasady płatności wynagrodzenia, warunki 
świadczenia usług gwarancyjnych oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie zamówienia na: 
„Usługę naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji IPN (Centrala i oddziały)”, udzielonego  
w ramach umowy ramowej z dnia .... ............. ....... r. 

§1 

Przedmiotem umowy jest usługa naświetlania, druku, oprawy i dostarczenia publikacji pt. 
……………………. zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 
w terminie …. dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych 
materiałów do druku Wykonawcy  

2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  
w Warszawie/Białymstoku/Szczecinie/Lublinie/Katowicach* własnym transportem, rozładuje  
i wniesie na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na własny koszt 
i ryzyko powiadamiając o tym telefonicznie za jednodniowym wyprzedzeniem Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia może zostać dostarczony od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 14.00.  

3. Wykonawca zapewni opakowanie publikacji, zabezpieczające je przed uszkodzeniem lub 
pogorszeniem jakości publikacji w czasie transportu. Wykonawca umieści na każdym opakowaniu 
tytuł: „…………………………………” i liczb ę sztuk w paczce. 

* niepotrzebne skreślić 

§3 

1. Wykonawca odbierze od Zamawiającego w jego siedzibie materiały niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w formie zapisu elektronicznego w plikach zamkniętych  
na płycie CD lub drogą elektroniczną z adresu Wykonawcy 
ftp…………(login)…………(hasło)…………. Data przekazania materiałów zostanie potwierdzona 
protokołem przekazania (zgodnie z załącznikiem nr 5), który po wykonaniu przedmiotu umowy będzie 
załącznikiem do faktury. 
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2. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu do akceptacji wydruki/ozalidy po impozycji środków 
publikacji pt. ………………… (tytuł publikacji) oraz cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy 
okładek, w terminie 2 dni od dnia przekazania Wykonawcy materiałów do druku.  

3. Zamawiający akceptuje wydruki/ozalidy po impozycji (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu na 
ozalidzie) oraz próby koloru okładek (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu na 
cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy) w ciągu 24 h (z wyłączeniem sobót i niedziel) od momentu 
ich otrzymania i powiadamia o tym Wykonawcę drogą e-mailową …………………. lub faksem na 
numer …………………  

4. Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia o akceptacji wydruków/ozalidów po impozycji jest 
obowiązany odebrać je z siedziby Zamawiającego. 

5. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego przedstawionych wydruków/ozalidów*, prób 
kolorów: cromalin/matchprint/ozasol/proof cyfrowy Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych 
zmian. 

6. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek, w terminie jednego miesiąca, licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru ilościowego, zwrócić i dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu 
materiały przekazane na płycie CD niezbędne do wykonania publikacji, o których mowa w § 3 ust. 1. 

7. Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed dostarczeniem całego nakładu, dostarczy Zamawiającemu do 
akceptacji, sześć egzemplarzy sygnalnych publikacji. Zaakceptowanie egzemplarzy sygnalnych będzie 
podstawą do dostarczenia całego nakładu.  

8. Zamawiający akceptuje egzemplarze sygnalne w ciągu 24 h (z wyłączeniem sobót i niedziel). 

9. W przypadku stwierdzenia wad na etapie odbioru jakościowego przez Zamawiającego w wykonanych 
publikacjach, Wykonawca usunie wady lub wymieni publikacje na publikacje bez wad na własny koszt 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na numer 
faksu………..……. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 
netto: …………………zł (słownie:………………………………..…………..)  
plus ……..% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę wynagrodzenia brutto  
…………zł (słownie:…………………………………………………………………………………). 

2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, rozładunku, wniesienia na miejsce wskazane przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.  

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół przekazania podpisany przez obie 
strony, protokół jakościowy podpisany przez Zamawiającego nie zawierający wad dyskwalifikujących 
oraz protokół odbioru ilościowego podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

4. Protokół jakościowy zostanie wystawiony po dostarczeniu sześciu egzemplarzy sygnalnych z wydania 
publikacji. 

5. Po dostarczeniu publikacji do magazynu IPN przez Wykonawcę, nastąpi odbiór ilościowy i zostanie 
sporządzony protokół odbioru ilościowego, potwierdzony przez pracownika magazynu 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni od daty dokonania 
odbioru ilościowego. 

7. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po wydaniu 
publikacji oraz dołączeniu protokołu przekazania, protokołu jakościowego oraz protokołu odbioru 
ilościowego.  

8. Płatność wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT.  

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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10. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.   

11. Wykonawca w momencie dostarczenia nakładu do Zamawiającego przekazuje Zamawiającemu prawo 
do rozporządzania tym nakładem.  

12. Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres świadczeń wynikających z umowy lub rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku ograniczenia lub nie przyznania Zamawiającemu środków w 
ustawie budżetowej na 2015/2016 rok oraz na rok 2016/2017. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z wskazanych wyżej uprawnień Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek 
roszczeń do Zamawiającego. 

§ 5 

W przypadku ujawnienia wad w dostarczonej publikacji w okresie ….miesięcy (min. 6 m-cy max. 12 m-cy) 
licząc od daty podpisania protokołu ilościowego, Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie 
Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego żądania: odebrać 
publikacje z siedziby Zamawiającego i wydrukować nieodpłatnie publikacje bez wad oraz dostarczyć je na 
własny koszt do siedziby Zamawiającego. 

§ 6 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy jest…………………, tel. …………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy jest………………………..tel. ………………… 

3. Wykonawca udostępni osobie, o której mowa w ust. 1 wgląd do materiałów na każdym etapie 
realizacji umowy. 

§ 7 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wykonaniu  
i dostarczeniu zamówionego nakładu publikacji Wykonawca zostanie obciążony karą umowną  
w wysokości 1% wartości części przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 wykonanego  
z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Karą w takiej samej wysokości jak określona w ust. 1 zostanie obciążony Wykonawca za opóźnienie w 
usunięciu wad przedmiotu umowy w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, o których mowa w § 5 niniejszej umowy. 

3. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

4. Zamawiający będzie miał prawo potrącić kary umowne z bieżącej należności Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 dni kalendarzowych 
zwrócić i dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu otrzymane materiały. 

§ 8 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wykonawczej w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:  

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
(art. 145 ustawy Prawo Zamówień publicznych),  

2) likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) nie wykonania umowy w terminie ustalonym w § 2 ust. 1. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 
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§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania 
istotnych zmian zawartej umowy w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego, 
oraz postanowienia umowy ramowej z dnia .... ............. ....... r. 

2. Strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie spory wynikające z realizacji 
niniejszej umowy lub z umową związane. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia  
w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią 
związane, zostaną rozstrzygnięte przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego . 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 11 

Integralną część umowy stanowią: załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 wymienione poniżej. 
 
Złączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 - Kopia formularza ofertowego wykonawcy 
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru ilościowego 
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru jakościowego 
Załącznik nr 5 -  Wzór protokołu przekazania  
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy wykonawczej  

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILO ŚCIOWEGO  

Zgodnie z umową nr ……………….… z dnia ………………………... r. z drukarnią  

………………………………………………………………………………..……………………  

potwierdzam dostarczenie do magazynu IPN przy ul. …………………………… w Warszawie  

publikacji ………………………………………………………….……………………………  

w nakładzie ……………………. egz. 

 

 
ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do umowy wykonawczej 

PROTOKÓŁ  ODBIORU  JAKO ŚCIOWEGO  

Dane techniczne dotyczące publikacji:  

Umowa …..……… z dn. ……………………………….……. r.  

Tytuł  

Format książki  

Objętość (liczba stron)  

Wkład   

Okładka  

W trakcie sprawdzania dokonano następującej oceny: 

Wady dopuszczalne 

 

 

 

 

Wady dyskwalifikujące 

 

 

 

 

Wnioski 

 

 

 

 

 
Do oceny wykorzystano normy poligraficzne.  
 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy wykonawczej 
 
 

Warszawa, dn. ……………….. 
 

 

……………………………..…. 

(nazwa drukarni) 

……………………………..…. 

 (adres) 

……………………………..…. 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 

Zamawiający zgodnie z § ……….. umowy nr ……… z dnia …………….. r. przekazuje 

Wykonawcy materiały do wykonania przedmiotu umowy, publikacji poz. ……….…  

pt. …………………………………………. (tytuł roboczy: ……………………………………)  

w formie zapisu elektronicznego w plikach zamkniętych drogą FTP/ na płycie CD 

Nakład całkowity ………… egz. + 6 sygnalnych 

Czas wykonania publikacji wg umowy – …… dni kalendarzowych  

Termin dostarczenia nakładu:  ……………………………………………..  

dostawa do magazynu IPN ul ……………. 

+ 6 egz. sygnalnych dostawa do…………. 

na ul. ……………………………………… 

 

 
ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 luty 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,  
poz. 331 ze zm.) 
 

Ja (imię i nazwisko) ......................................................................................................... 

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)............................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

 

Usługę naświetlania, druku i oprawy publikacji  
o tematyce historycznej wraz z dostarczeniem  

 

 

 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

 
1) należę do grupy kapitałowej (*) 

2) nie należę do grupy kapitałowej (*) 

 

(*) – niepotrzebne skreślić  

 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć 
wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.  

 

 

 

 
................................................ dnia ................................. 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 


