
Załącznik nr 2 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zamówienia: 

Dostawa kalendarzy dla Instytutu Pileckiego na rok 2023 z podziałem na dwie części: 

1. Cześć nr 1 - druk kalendarzy książkowych na rok 2023 

 

Format 140/195 mm 

Kolorystyka 2+2 Pantone 

Papier 90 g, niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze 

i kremowym odcieniu, zgodny z normami FSC (np. Munken Pure 90 g lub Olin Rough 

cream 90 g). 

Ilość stron 220 

Grzbiet oklejony płótnem 

Oprawa szyto-klejona hybrydowa (zintegrowana) z tłoczeniem – oprawa miękka, ale 

z wyklejką i okleiną. Cienki karton w środku, oklejony papierem 120 g, niepowlekanym, 

o  jedwabiście gładkiej powierzchni, naturalnym kolorze i kremowym odcieniu, zgodnym 

z normami FSC (np. Munken Pure 120 g lub  Olin Rough cream 120 g). 

Kolorystyka 2+2 Pantone 

Wyklejka na papierze niepowlekanym, o jedwabiście gładkiej powierzchni, naturalnym 

charakterze i kremowym odcieniu, zgodnym z normami FSC (np. Munken Pure 120 g lub 

Olin Rough cream 120 g). 

Tasiemka 

Nakład 400 szt. 

 

2. Część nr 2 -  druk kalendarzy ściennych na rok 2023 wraz z kopertami 
 

Format - pion (297x420mm) 

12 kart na papierze 150-200 g, papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni, 

naturalnym charakterze i intensywnej białości, zgodny z normami FSC (np. Munken Polar 

150-170 g lub – Olin Regular 150-200 g), druk CMYK 4+0 

Okładka: przód + tył na papierze niepowlekanym, o jedwabiście gładkiej powierzchni, 

naturalnym charakterze i intensywnej białości, zgodnym z normami FSC (np. Munken 

Polar 240-300 g lub Olin Regular 250-300 g), druk 4+0 

Oprawa: spirala złota lub srebrna + zawieszka 

Pakowanie w kopertę z nadrukiem 4+0 z paskiem samoklejącym 

Nakład 450 szt. 

 

Czas dostawy: do 25 dni od zawarcia umowy, zgodnie z deklaracją wykonawcy ujętą w ofercie. 

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego (ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa). 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone powyżej przez zamawiającego. W takim 

przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem. 

 

 


