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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ I 
 

1. Druk książki pt. Wierni wyznawcy Hitlera. Jak zwykli ludzie stali się nazistami Roberta Gellately 

Książka posiada nr ISBN 9788366340978  

a) ilość egzemplarzy: 550 egz. 

 

Druk środka: 

b) Format:  225 x 150 mm 

c) Kolorystyka: 1+1 (czarny) 

d) Liczba stron: 496 

e) Papier środka: Munken Print White 15 90 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

— nieprzezroczystość 92% 

— grubość 135 μm 

— wolumen (grubość/gramatura) 1,5 

— białość (CIE) 116 

— jasność 96 

 

Druk okładki: 

f) Okładka: oprawa twarda, oklejana papierem Munken Pure Rough lub równoważnym o parametrach 

określonych w punkcie g), bez: folii, lakieru, obwoluty; 

g) Papier okładki: Munken Pure Rough 120 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

— nieprzezroczystość 94% 

— grubość 168 μm 

— wolumen (grubość/gramatura) 1,4 

— białość (CIE) 62 

h) Kolorystyka: (4+0) CMYK 

i) Kapitałka i tasiemka w kolorze wybranym z wzornika 

j) Grzbiet płaski 

 

Wyklejka: 

k) Papier: Munken Print White 15 115 g/m2 lub równoważny o parametrach: 

— nieprzezroczystość 95% 

— grubość 172 μm 

— wolumen (grubość/gramatura) 1,5 

— białość (CIE) 116 

l) Kolorystyka: 1+0 (czarny) 

ł) oprawa całości: szyta, klejona 

 

Przed wykonaniem nakładu druk ozalidów/proofów 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. 

Adresy dostawy:  

Instytut Pileckiego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, budynek Intraco, piętro 35 Motyle książkowe,  

ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa. 

Dostawa jednorazowa. Preferowane godziny dostawy: 10-16. Preferowana ilość książek w paczce: 8 

sztuk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ II  
 

1.  Usługa polegająca na wydrukowaniu książki Trzy pokolenia. Opowieść o Izabelli 

Galickiej i jej rodzinie-rodach Gieysztorów oraz Mikulskich Katarzyny J. Kowalskiej. 

 

Książka posiada nr ISBN 978-83-67326-02-5 

 

a) liczba egzemplarzy: 550 egz. 

 

Druk środka:  

a) Format: 170 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 1+1 (kolor czarny), liczba stron: 600 (str. 1–576 oraz 585–608) 

c) Kolorystyka: 4+4, liczba stron: 8 (str. 577–584) 

Druk w pkt. b) i c) w jakości gwarantującej najlepsze odwzorowanie tekstu oraz zdjęć, jakie 

jest możliwe na danym papierze, z możliwie wysoką liniaturą rastra (odpowiednią w danej 

technologii). 

 

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: 28 dni od dnia przekazania materiałów do druku.  

Dostawa wszystkich książek zapakowanych w paczki. Adresy dostawy:  

Instytut Pileckiego, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, budynek Intraco, piętro 35 Motyle 

książkowe, ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa. Dostawa jednorazowa. Preferowane godziny 

dostawy: 10-16. Preferowana ilość książek w paczce: 8 sztuk.  

 

 


