
 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Część 1 

 

1.  Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „KL Gusen. Studia z dziejów polskich 

więźniów i pamięci społecznej”. 

 

Książka posiada nr ISBN 978-83-67326-04-9  

a) liczba egzemplarzy: 400 egz. 

Druk środka: 

a) Format: 140 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 1+1 (kolor czarny) 

c) Liczba stron: ok. 536 

d) Papier środka: Amber Graphic 90 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

– nieprzezroczystość: 94% 

– białość (CIE): 143 

– szorstkość (Bendtsen): 160 

– grubość: 110 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 jednostronny Munken Pure lub równoważny o gramaturze 300 g/m2: 

– nieprzezroczystość: 100% 

– wolumen 1.13 

– białość (CIE): 62 

– jasność 80 

– szorstkość (Bendtsen): 150 

– grubość: 339 μm 

d) kolorystyka: 2+1 (przód: 2 kolory Pantone wskazane w projekcie, 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) tłoczenie miejscowo 

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

miarodajnie oddający jakość i kolorystykę ostatecznego druku. 

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

Dostawa wszystkich książek zapakowanych w paczki. 

Adres dostawy: 300 egz. - Instytut Pileckiego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, budynek 

Intraco, piętro 35; 100 egz. - Motyle książkowe, ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa 

Dostawa jednorazowa. Preferowane godziny dostawy: 10-16.  

Preferowana ilość książek w paczce: 8 sztuk.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Część 2 

 

1. Druk katalogu wystawy Instytutu pt. „Wola 1944: Wymazywanie. Ludobójstwo i sprawa 

Reinefartha”. 

 

Publikacja posiada nr ISBN 978-83-67326-05-6. 

a) ilość egzemplarzy: 500 egz. 

 

Druk offsetowy 

1. środek: 

- Format: 220 x 260 

- Papier: Kreda mat gramatura: 130 

- Kolorystyka: przód: pełny kolor tył: pełny kolor 

- Objętość części pracy: 176 str. 

- lakierowanie przód: lakier dyspersyjny 

- lakierowanie tył: lakier dyspersyjny 

 

2. okładka, skrzydełka po 180 mm: 

- Format: 810 x 260 

- Papier: Karton jednostronny z białym spodem gramatura: 300 

- Kolorystyka: przód: pełny kolor tył: bez zadruku 

- Objętość części pracy: 2 str. 

- foliowanie przód: mat 

- szycie nićmi 

- miękka oprawa szyto-klejona 

- okładka 2 skrzydełka 

 

Ekspedycja: Wysyłka kurierem 

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

 

Adres dostawy: 

Instytut Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Dostawa jednorazowa. Preferowane godziny 

dostawy: 10-16. 


