
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: François Furet, Ernst Nolte, „Spokrewnieni 

wrogowie. Komunizm i faszyzm w XX wieku. Korespondencja”. 

 

Książka posiada nr ISBN 978-83-66340-86-2 

 

a) liczba egzemplarzy: 600 egz. 

 

Druk środka: 

a) Format: 140 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 1+1 (kolor czarny) 

c) Liczba stron: 112 

d) Papier środka: Speed-E 100 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

– nieprzezroczystość: 91% 

– białość (CIE): 146 

– grubość: 124 μm 

 

Druk okładki (offset): 

a) oprawa miękka, szyta, klejona 

b) okładka ze skrzydełkami o szerokości 80 mm (szerokość całości okładki netto: 80 + 140 + 

grzbiet + 140 + 80 mm) 

c) papier okładki: karton powlekany jednostronnie, matowy, 280 g, Alaska Plus lub 

równoważny o parametrach: 

– białość, wierzch (CIE): 91 

– grubość: 520 μm 

 

d) kolorystyka: 4+1 (przód: CMYK, tył: zadruk na całości, Pantone wskazany w projekcie; 

zadruk wnętrza okładki matowy; wyklucza się zamiennik koloru Pantone wykonany drukiem 

CMYK) 

e) foliowanie przód: mat 

f) suche tłoczenie wypukłe na I stronie okładki, wymiary tłoczenia ok. 60 × 90 mm 

 

Przed wykonaniem nakładu druk ozalidów/proofów okładki na docelowym papierze, w 

sposób miarodajnie oddający jakość i kolorystykę ostatecznego druku. 

 

Termin druku: 28 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów do druku.  

Dostawa wszystkich książek zapakowanych w paczki po 10/20 egz., opisanych. 

 

Adres dostawy: 

150 egz.: 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

450 egz.: 

Motyle książkowe, ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa 

 

 

 



 

 

 

2. Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: Samuel Salzborn, „Zbiorowa niewinność. 

Wypieranie Szoah z niemieckiej pamięci”. 

 

Książka posiada nr ISBN 978-83-66340-87-9 

a) liczba egzemplarzy: 800 egz. 

 

Druk środka: 

a) Format: 140 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 1+1 (kolor czarny) 

c) Liczba stron: 152 

d) Papier środka: Speed-E 100 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

– nieprzezroczystość: 91% 

– białość (CIE): 146 

– grubość: 124 μm 

 

Druk okładki (offset): 

a) oprawa miękka, szyta, klejona 

b) okładka ze skrzydełkami o szerokości 80 mm (szerokość całości okładki netto: 80 + 140 + 

grzbiet + 140 + 80 mm) 

c) papier okładki: karton powlekany jednostronnie, matowy, 280 g, Alaska Plus lub 

równoważny o parametrach: 

– białość, wierzch (CIE): 91 

– grubość: 520 μm 

 

d) kolorystyka: 4+1 (przód: CMYK, tył: zadruk na całości, Pantone wskazany w projekcie; 

zadruk wnętrza okładki matowy; wyklucza się zamiennik koloru Pantone wykonany drukiem 

CMYK) 

e) foliowanie przód: mat 

f) suche tłoczenie wypukłe na I stronie okładki, wymiary tłoczenia ok. 60 × 90 mm 

 

Przed wykonaniem nakładu druk ozalidów/proofów okładki na docelowym papierze, w 

sposób miarodajnie oddający jakość i kolorystykę ostatecznego druku. 

 

Termin druku: 28 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów do druku.  

Dostawa wszystkich książek zapakowanych w paczki po 10/20 egz., opisanych. 

 

Adres dostawy: 

150 egz.: 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

650 egz.: 

Motyle książkowe 

ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa 

 


