
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1 

 

1. Usługa polegająca na wydrukowaniu książki: „Egzekucje publiczne  

w okupowanej Warszawie. Ujęcie performatywne” autorstwa Pawła 

Mrowińskiego. 

 

Książka posiada nr ISBN 978-83-66340-96-1 

 

2.  Liczba egzemplarzy: 300 egz.,  

3. Liczba stron środka książki: 364  

 

4. Druk środka arkuszy czarno-białych (cyfrowy): 

a) Format: 140 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 1+1 (kolor czarny) 

c) Liczba stron:  352 (od str. 1 do 330 i od str. 343 do str. 364)  

d) Papier środka: Zing Classic 80g lub równoważny o parametrach: 

— spulchnienie: 1,8 

— nieprzezroczystość: 94% 

— jasność D65: 92% 

— grubość: 144 μm 

5. Druk środka arkuszy kolorowych (cyfrowy): 

a) Format: 140 × 225 mm 

b) Kolorystyka: 4+4 

c) Liczba stron: 12 (s.  331– 342) 

d) Papier środka: Zing Classic 80g lub równoważny o parametrach: 

— spulchnienie: 1,8 

— nieprzezroczystość: 94% 

— jasność D65: 92% 

— grubość: 144 μm 

6. Druk okładki: 

a) oprawa twarda z grzbietem zaokrąglonym 

b) karton o grubości 1,5 mm 

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

— nieprzezroczystość: 95% 

— białość (CIE): 143 

— szorstkość (Bendtsen): 160 ml/min 

— grubość: 122 μm 

d) kolorystyka: 4+0 

e) foliowanie przód: mat 

f) lakier selektywny UV 

g) oprawa całości: szyta, klejona 

h) kapitałka w kolorze wybranym z wzornika 

 

7. 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) Zadruk wyklejki matowy. Wyklucza się zamiennik koloru Pantone wykonany 

drukiem CMYK. 

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

9. 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: 10 sztuk. 

 

10. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.  

 


