
 

 

Zał. Nr 2 do SWZ 

Część 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.  Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Mitteleuropa” autorstwa F. Naumanna. 

 

Książka posiada nr ISBN 978-83-66340-98-5 

 

a) liczba egzemplarzy: 420 egz. 

 

Druk środka: offset  

a) Format: 170 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 1+1 (kolor czarny) 

c) Liczba stron: 328-336 

d) Papier środka: Munken Pure 100 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

– nieprzezroczystość 92% 

– grubość 113 μm 

– wolumen (grubość/gramatura) 1.13 

– białość (CIE) 62 

– jasność 80 

– szorstkość (Bendtsen) 150 

 

Druk okładki: 

a) oprawa twarda z grzbietem zaokrąglonym 

b) tektura o grubości 2,5 mm 

c) oklejana papierem Amber Graphic 100 g/m2 lub równoważnym o parametrach: 

– nieprzezroczystość: 95% 

– białość (CIE): 143 

– szorstkość (Bendtsen): 160 

– grubość: 122 μm 

d) kolorystyka: 4+0 

e) foliowanie przód: mat 

f) tłoczenie wklęsłe 

g) oprawa całości: szyta, klejona 

h) kapitałka w kolorze wybranym z wzornika 

 

Wyklejka: 

a) papier: Amber Graphic 130 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

– nieprzezroczystość: 97% 

– białość (CIE): 143 

– szorstkość (Bendtsen): 220 ml/min 

– grubość: 156 μm 

b) kolorystyka: 1+1, kolor pantone wskazany w projekcie 

 



 

 

Termin druku: 21 dni od dnia przekazania materiałów do druku.  

Dostawa wszystkich książek zapakowanych w paczki. 

 

Część 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Druk książki: „Korespondencja Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie. Tom II” 

 

Książka posiada nr ISBN 978-83-66340-99-2  

 

a) liczba egzemplarzy: 200 egz. 

 

Druk środka: offset  

a) Format: 170 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 1+1 (kolor czarny) 

c) Liczba stron: 516 

d) Papier środka: Munken Pure 100 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

– nieprzezroczystość 92% 

– grubość 113 μm 

– wolumen (grubość/gramatura) 1.13 

– białość (CIE) 62 

– jasność 80 

– szorstkość (Bendtsen) 150 

 

Druk okładki: 

a) oprawa twarda z grzbietem zaokrąglonym 

b) tektura o grubości 2,5 mm 

c) oklejana papierem Amber Graphic 100 g/m2 lub równoważnym o parametrach: 

– nieprzezroczystość: 95% 

– białość (CIE): 143 

– szorstkość (Bendtsen): 160 

– grubość: 122 μm 

d) kolorystyka: 4+0 

e) foliowanie przód: mat 

f) oprawa całości: szyta, klejona 

g) kapitałka w kolorze wybranym z wzornika 

 

Wyklejka: 

a) papier: Amber Graphic 130 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

– nieprzezroczystość: 97% 

– białość (CIE): 143 

– szorstkość (Bendtsen): 220 ml/min 

– grubość: 156 μm 

b) kolorystyka: 1+1, kolor pantone wskazany w projekcie 

c) druk offset, matowy; wyklucza się zamiennik koloru pantone wykonany drukiem CMYK 



 

 

 

Termin druku: 21 dni od dnia przekazania materiałów do druku.  

Dostawa wszystkich książek zapakowanych w paczki. 


