
 

 
  

 

znak postępowania: 7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na realizację usług drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów  

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w 

ramach projektów. 

1.2. Zamówienie jest podzielone na trzy części:  

1) I część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w 

ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00. I część zamówienia 

obejmuje następujące zadania:  

I.1.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w 

okresie luty 2018 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych 

otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według 

następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); 

liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże:  

okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 

1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; 

wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka 

usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy 

I.1.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w 

okresie luty 2019 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych 

otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według 

następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); 

liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże:  



 

 
  

 

okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 

1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; 

wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka 

usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy 

I.1.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w 

okresie luty 2020 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych 

otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według 

następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); 

liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże:  

okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 

1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; 

wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka 

usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy 

I.1.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w 

okresie luty 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych 

otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według 

następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); 

liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże:  

okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 

1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; 

wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka 

usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy 

I.1.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Nowe kierunki” w 

okresie grudzień 2021 a w szczególności: skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych 

otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych materiałów, według 

następujących wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); 

liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 146 stron); podłoże:  

okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g satynowany, druk 

1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone losowo; 



 

 
  

 

wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, miękka 

usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 300 egzemplarzy 

I.2.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i 

zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2018 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.2.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i 

zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2019 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.2.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i 

zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2020 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 



 

 
  

 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.2.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i 

zimowa oferta staży i praktyk” w okresie luty 2021 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.2.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Wakacyjna i 

zimowa oferta staży i praktyk” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.3.a Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy 

specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2018 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 



 

 
  

 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.3.b Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy 

specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2019 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.3.c Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy 

specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2020 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.3.d Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy 

specjalistyczne i uprawnienia” w okresie luty 2021 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 



 

 
  

 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.3.e Druk, w tym skład i digitalizacja rekomendacji rocznych „Kursy 

specjalistyczne i uprawnienia” w okresie grudzień 2021 a w szczególności: 

skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja 

materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 150 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 146 stron); podłoże:  okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier 

offsetowy 90g satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami 

rozmieszczone losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; 

nakład: 300 egzemplarzy 

I.4.a Druk, w tym skład i digitalizacja podręcznika metodycznego „Doradztwa 

Kompetencji” w okresie czerwiec 2018 a w szczególności: skład, w tym 

korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów 

merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych 

materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 165x235 

mm (+/- 10mm), liczba stron ok. 250 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 246 

stron); podłoże: okładka – karton 350g, 4+0, środek – papier offsetowy 90g 

satynowany, druk 1+1, w tym 8 stron z kolorowymi zdjęciami rozmieszczone 

losowo; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, 

miękka usztywniana, szyto klejona grzbiet po długim boku; nakład: 200 

egzemplarzy. 

2) II część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w 

ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim” UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00. II 

część zamówienia obejmuje następujące zadania: 

II.1.a Druk, w tym opracowanie graficzne plakatów i ulotek dotyczących targów 

edukacyjno-zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński 

i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje materiałów w okresie luty-marzec 2018 

oraz ich dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego 

(średnio 40 szkół w każdym subregionie) a dla każdej wersji: projekt 



 

 
  

 

graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz 

digitalizacja materiałów informacyjnych (dla każdej z 4 wersji plakatu i 

ulotek) otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu i ulotki 

zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu i ulotki; treść plakatu i ulotki zostanie dostarczona 

Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie 

projektu plakatu i ulotki, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do 

tematyki plakatu i ulotki zostaną zapewnione przez Wykonawcę – 

opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza 

zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  projekt graficzny opracowany 

przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do 

tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu i ulotki 

zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być 

dopasowane do tematyki plakatu i ulotki i zapewnione przez Wykonawcę; 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne 

plakatu i ulotki) a następnie druk tych materiałów w formie plakatów oraz 

ulotek, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 4 wersji: 

dla plakatów – format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 120 

egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 480 

egzemplarzy według powyższej specyfikacji; dla ulotek – format: min. A5, 

druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  wykończenie: wydruki 

zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 300 egzemplarzy dla 

każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 1 200 egzemplarzy według 

powyższej specyfikacji; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów i 

ulotek (średnio 3 plakaty i 8 ulotek) osobno dla każdej szkoły (wykonawca 

segreguje plakaty i ulotki dopasowując wersję subregionalną plakatu i ulotki 

do lokalizacji szkoły w subregionie) w kopertę twardą w formacie min. A3 

zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 

145 kopert z dostosowanymi plakatami i ulotkami do 145 szkół wskazanych 

przez Zamawiającego. 



 

 
  

 

II.1.b Druk, w tym opracowanie graficzne plakatów i ulotek dotyczących 4 targów 

edukacyjno-zawodowych w 4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński 

i bielsko-podlaski – łącznie 4 wersje materiałów w okresie luty-marzec 2019 

oraz ich dystrybucja do 145 szkół na terenie województwa podlaskiego 

(średnio 40 szkół w każdym subregionie) a dla każdej wersji: projekt 

graficzny/skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz 

digitalizacja materiałów informacyjnych (dla każdej z 4 wersji plakatu i 

ulotek) otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu i ulotki 

zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu i ulotki; treść plakatu i ulotki zostanie dostarczona 

Wykonawcy w formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie 

projektu plakatu i ulotki, zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do 

tematyki plakatu i ulotki zostaną zapewnione przez Wykonawcę – 

opracowanie graficzne – obróbka fotografii/ilustracji i grafiki poza 

zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  projekt graficzny opracowany 

przez Wykonawcę musi zawierać ilustracje/fotografie dopasowane do 

tematyki i zapewnione przez Wykonawcę; projekt graficzny plakatu i ulotki 

zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być 

dopasowane do tematyki plakatu i ulotki i zapewnione przez Wykonawcę; 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne 

plakatu i ulotki) a następnie druk tych materiałów w formie plakatów oraz 

ulotek, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 4 wersji: 

dla plakatów – format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 120 

egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 480 

egzemplarzy według powyższej specyfikacji; dla ulotek – format: min. A5, 

druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  wykończenie: wydruki 

zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 300 egzemplarzy dla 

każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 1 200 egzemplarzy według 

powyższej specyfikacji; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów i 

ulotek (średnio 3 plakaty i 8 ulotek) osobno dla każdej szkoły (wykonawca 



 

 
  

 

segreguje plakaty i ulotki dopasowując wersję subregionalną plakatu i ulotki 

do lokalizacji szkoły w subregionie) w kopertę twardą w formacie min. A3 

zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie dostawa co najmniej 

145 kopert z dostosowanymi plakatami i ulotkami do 145 szkół wskazanych 

przez Zamawiającego. 

II.2.a Druk, w tym skład i digitalizacja informatorów o szkołach zawodowych w 

4 subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 

4 wersje subregionalne informatorów w okresie maj-czerwiec 2018 a dla 

każdej wersji: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz 

digitalizacja materiałów merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę 

(zebranie i opracowanie danych o szkołach zawodowych w woj. podlaskim w 

4 wersjach subregionalnych) według wskazówek otrzymanych od 

Zamawiającego (minimalny zakresu informacji dla każdej szkoły zawodowej) 

a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę 

materiałów druk tych materiałów, według następujących wymagań 

technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 200 +/- 10% 

(okładka 4 strony, środek 296 stron); podłoże:  okładka – karton GC1 230, 

druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 

na okładce, oprawa miękka klejona grzbiet po długim boku; nakład: 2 000 

egzemplarzy dla każdej z 4 wersji, łącznie w ramach zadania 8 000 

egzemplarzy według powyższej specyfikacji. 

II.3.a Druk, w tym skład i digitalizacja raportów subregionalnych w 4 

subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 

wersje subregionalne informatorów w okresie styczeń-luty 2018 a dla każdej 

wersji: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz 

digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a 

następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań 

technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 80 +/- 10% 

(okładka 4 strony, środek 76 stron); podłoże:  okładka – karton GC1 230g 

zadruk 4+4, środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 

satyna  1+0 na okładce, lakier UV punktowy – oprawa klejona grzbiet po 

długim boku; nakład: 100 egzemplarzy dla każdej wersji, łącznie w ramach 

zadania 400 egzemplarzy według powyższej specyfikacji 



 

 
  

 

II.4.a Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie styczeń 2018 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego.  

II.4.b Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie marzec 2018 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 



 

 
  

 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego. 

II.4.c Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie maj 2018 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 



 

 
  

 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego. 

II.4.d Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie czerwiec 2018 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 



 

 
  

 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego. 

II.4.e Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie wrzesień 2018 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  



 

 
  

 

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego. 

II.4.f Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie listopad 2018 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 



 

 
  

 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego 

II.4.g Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie styczeń 2019 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 



 

 
  

 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego 

II.4.h Druk, w tym opracowanie graficzne plakatu oraz jego dystrybucja do 145 

szkół na terenie województwa podlaskiego w okresie marzec 2019 a w 

szczególności: projekt graficzny/skład, w tym korekta językowa i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów informacyjnych 

otrzymanych od Zamawiającego (projekt graficzny plakatu zostanie 

opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia 

Zamawiającemu; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 

projekty graficzne plakatu; treść plakatu, zostanie dostarczona Wykonawcy w 

formie plików tekstowych WORD lub JPG; wykonanie projektu plakatu, 

zawierającej fotografie/ilustracje dopasowane do tematyki plakatu zostaną 

zapewnione przez Wykonawcę – opracowanie graficzne – obróbka 

fotografii/ilustracji i grafiki poza zdjęciowej, dobór czcionki, skład, łamanie;  

projekt graficzny opracowany przez Wykonawcę musi zawierać 

ilustracje/fotografie dopasowane do tematyki i zapewnione przez 

Wykonawcę;  projekt graficzny plakatu zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

fotografie/ilustracje użyte w projekcie muszą być dopasowane do tematyki 

plakatu i zapewnione przez Wykonawcę; Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 projekty graficzne plakatu) a następnie druk 

plakatów, według następujących wymagań technicznych dla każdej z 8 

wersji: format: min. A3, druk 4+0 CMYK, podłoże: papier min. 170g,  



 

 
  

 

wykończenie: wydruki zabezpieczone na warunki atmosferyczne, nakład: 500 

egzemplarzy; wymagania dla dystrybucji: opakowanie plakatów (średnio 3 

plakaty na każdą szkołę - Zamawiający wskaże, listę szkół dla których 

wysłanych zostaną 3 plakaty oraz listę szkół dla których wysłane zostaną 4 

plakaty, tak by łączna liczba plakatów wysłanych w ramach jednej edycji 

wyniosła 500 egzemplarzy) osobno dla każdej szkoły w kopertę twardą w 

formacie min. A3 zapewniającej opakowanie plakatu bez zgięć a następnie 

dostawa co najmniej 145 kopert z plakatami do 145 szkół wskazanych przez 

Zamawiającego 

II.5.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów doradczych do IPD w 4 

subregionach: białostocki, suwalski, łomżyński i bielsko-podlaski – łącznie 4 

wersje subregionalne IPD a w szczególności: skład, w tym korekta językowa 

i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych (dla 

każdej z 4 wersji IPD) otrzymanych od Zamawiającego a następnie po 

akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

A4; liczba stron ok. 50 +/- 10% (okładka 4 strony, środek 48 stron); podłoże:  

okładka – karton GC1 230, druk 4+4; środek – papier offsetowy 90g, druk 

4+4; wykończenie: folia satyna 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa 

bindowana/spiralowana; nakład: średnio 1 500 egzemplarzy dla każdej z 4 

wersji, łącznie w ramach zadania 6 000 egzemplarzy według powyższej 

specyfikacji 

II.6.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów szkoleniowych a w 

szczególności: skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz 

digitalizacja materiałów merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a 

następnie druk tych materiałów, według następujących wymagań 

technicznych: format: A4; liczba stron ok. 60 +/- 10%; podłoże: papier 

offsetowy 90g, druk 1+1; wykończenie: oprawa bindowana/spiralowana; 

nakład: 100 egzemplarzy 

II.7.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów szkoleniowych na warsztaty 

"Budowanie relacji z otoczeniem" a w szczególności: skład, w tym korekta 

językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów 

merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych 



 

 
  

 

materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: A4; 

liczba stron ok. 60 +/- 10%; podłoże:  papier offsetowy 90g, druk 1+1; 

wykończenie: oprawa bindowana/spiralowana; nakład: 100 egzemplarzy 

II.8.a Druk, w tym skład i digitalizacja materiałów z metodologii doradztwa 

popytowego oraz podręcznika dla doradców a w szczególności: skład, w 

tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów 

merytorycznych otrzymanych od Zamawiającego a następnie druk tych 

materiałów: dla materiałów z metodologii doradztwa popytowego – format: 

A4; liczba stron ok. 36 +/- 10%; (okładka 4 strony, środek 32 strony); 

podłoże:  okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 

90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, 

oprawa klejona; nakład: 193 egzemplarze; dla podręcznika dla doradców – 

format: 165x235 mm; liczba stron ok. 60 +/- 10%; (okładka 4 strony, środek 

56 stron); podłoże:  okładka – karton GC1 230, druk 4+0; środek – papier 

offsetowy 90g, druk 1+1; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier UV 

punktowy, oprawa klejona; nakład: 193 egzemplarze, łącznie w ramach 

zadania 193 komplety składające się z materiałów z metodologii oraz 

podręcznika według powyższej specyfikacji 

3) III część zamówienia: usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w 

ramach projektów „NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model 

zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i 

średnich firmach” UDA-POWR.04.03.00-00-W236/15-00 oraz „CZAS NA STAŻ – 

granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej 

nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” UDA-POWR.04.01.00-00-I050/15-

00. III część zamówienia obejmuje następujące zadania: 

III.1.a Druk, skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz 

digitalizacja podręczników wdrożeniowych (dla każdej z 4 kategorii 

innowacji społecznych – łącznie 4 wersje regionalne podręczników) a dla 

każdej wersji: skład i przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów 

merytorycznych opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie 

danych o innowacjach społecznych pozytywnie przetestowanych w każdej z 4 

kategorii – średnio 8 w każdej kategorii – łącznie maksymalnie 32 innowacje 

w 4 kategoriach oraz szczegółowy opis wraz z instrukcjami użycia oraz 



 

 
  

 

prezentacją co najmniej 2 maksymalnie 4 innowacji w każdej z kategorii – 

łącznie 8 innowacji w 4 kategoriach – rekomendowanych do wdrożeń 

wskazanych przez Zamawiającego w efekcie ewaluacji innowacji 

przeprowadzonej przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy) 

opracowanie opisów promocyjnych wraz z instrukcjami użycia dla tych 

innowacji według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny 

zakresu informacji dla każdej innowacji w kategorii oraz minimalny zakresu 

prezentacji dla innowacji rekomendowanych do wdrożeń) a następnie po 

akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę materiałów 

druk tych materiałów, według następujących wymagań technicznych: format: 

165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 40 +/- 10% (okładka 4 strony, 

środek 36 stron); podłoże:  okładka – karton GC1 230, druk 4+4; środek – 

papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: folia 1+0 na okładce, lakier 

UV punktowy, oprawa miękka klejona grzbiet po długim boku; nakład: 1 600 

egzemplarzy dla każdej z 4  wersji, łącznie w ramach zadania 6 400 

egzemplarzy według powyższej specyfikacji 

III.2.a Druk, skład, w tym korekta językowa i przygotowanie do druku oraz 

digitalizacja podręcznika wdrożeniowego a w szczególności: skład i 

przygotowanie do druku oraz digitalizacja materiałów merytorycznych 

opracowanych przez Wykonawcę (zebranie i opracowanie danych o 10 

narzędziach wypracowanych w ramach innowacyjnego modelu zarządzania 

wiekiem) opracowanie opisów promocyjnych oraz instrukcji użycia dla tych 

narzędzi według wskazówek otrzymanych od Zamawiającego (minimalny 

zakresu informacji dla każdego narzędzia oraz minimalny zakresu prezentacji 

dla modelu) a następnie po akceptacji Zamawiającego przygotowanych przez 

Wykonawcę materiałów druk tych materiałów, według następujących 

wymagań technicznych: format: 165x235 mm (+/- 10mm); liczba stron ok. 50 

+/- 10% (okładka 4 strony, środek 46 stron); podłoże:  okładka – karton 

GC1 230, druk 4+0; środek – papier offsetowy 90g, druk 4+4; wykończenie: 

folia 1+0 na okładce, lakier UV punktowy, oprawa miękka klejona grzbiet po 

długim boku; nakład: 320 egzemplarzy według powyżej specyfikacji 

 

II. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  



 

 
  

 

798000000-2  Usługi drukowania i powiązane 

 

III. Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania:  

 

Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów – szczegółowe 

wymagania:  

 

 

1) Definicje 

Definicja usługi digitalizacji (dla wszystkich części zamówienia):  

Poprzez digitalizacje materiałów, raportów, podręczników należy rozumieć opracowanie wersji 

elektronicznej w formacie PDF celem zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  

(z zastosowaniem co najmniej 2 kolorów w przypadku gdy materiały są przeznaczone do druku 

jednobarwnego oraz co najmniej RGB lub CMYK gdy materiały są przeznaczone do druku 

kolorowego) z zastosowaniem co najmniej 1 hiperłącza w przypadku plakatów i ulotek oraz co 

najmniej 10 hiperłączy w przypadku raportów, materiałów doradczych lub podręczników 

odnoszących do innych treści na stronie internetowej Zamawiającego lub do innych 

fragmentów opracowania.   

Definicja wydruku próbnego (dla wszystkich części zamówienia): 

Poprzez wydruk próbny należy rozumieć wydruk prototypowy w 1 egzemplarzu ukazujący 

rezultat składu, w tym projektu graficznego, redakcji technicznej oraz innych elementów 

procesu przygotowania do druku z wyłączeniem korekty językowej (w przypadku publikacji 

powyżej 10 stron) oraz zastosowanego papieru i wykończenia z użyciem wszystkich technik 

graficznych, drukarskich oraz introligatorskich przewidzianych w przedmiocie zamówienia. 

 

 

2) Termin i miejsce realizacji 

Termin wykonania zamówienia: 

 

1) I część zamówienia do 31 grudnia 2021 roku, w tym dla poszczególnych zadań w ramach I 

części zamówienia: (I.1.a) do 28 lutego 2018 roku, (I.1.b) do 28 lutego 2019 roku, (I.1.c) do 

29 lutego 2020 roku, (I.1.d) do 28 lutego 2021 roku, (I.1.e) do 31 grudnia 2021 roku; (I.2.a) 

do 28 lutego 2018 roku, (I.2.b) do 28 lutego 2019 roku, (I.2.c) do 29 lutego 2020 roku, 

(I.2.d) do 28 lutego 2021 roku, (I.2.e) do 31 grudnia 2021 roku; (I.3.a) do 28 lutego 2018 



 

 
  

 

roku, (I.3.b) do 28 lutego 2019 roku, (I.3.c) do 29 lutego 2020 roku, (I.3.d) do 28 lutego 

2021 roku, (I.3.e) do 31 grudnia 2021 roku; (I.4.a) do 30 czerwca 2018 roku.    

2) II część zamówienia do 31 marca 2019 roku, w tym dla poszczególnych zadań w ramach II 

części zamówienia: (II.1.a) do 31 marca 2018 (II.1.b) do 31 marca 2019; (II.2.a) do 15 

czerwca 2018 roku; (II.3.a) do 28 lutego 2018 roku; (II.4.a) do 31 stycznia 2018 roku; 

(II.4.b)  do 31 marca 2018 roku; (II.4.c) do 31 maja 2018 roku; (II.4.d) do 15 czerwca 2018 

roku; (II.4.e) do 30 września 2018 roku; (II.4.f) do 30 listopada 2018 roku; (II.4.g) do 31 

stycznia 2019 roku; (II.4.h) do 31 marca 2019 roku; ; (II.5.a) do 31 marca 2018 roku; (II.6.a)  

do 30 czerwca 2018 roku; (II.7.a) do 30 czerwca 2018 roku; (II.8.a) do 31 marca 2018 roku   

3) III część zamówienia do 31 marca 2019 roku, w tym dla poszczególnych zadań w ramach 

III części zamówienia: (III.1.a) do 31 marca 2019 roku; (III.2.a) do 31 października 2018 

roku. 

3) Informacje dodatkowe  

 

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, iż ilość w ramach publikacji może zmienić się o 

+/- 10%. Zamawiający może jednak zmniejszyć objętość/wielkość/nakład poszczególnych 

edycji/wersji materiałów lub publikacji w ramach zlecenia/elementu części zamówienia o +/- 

50% z zastrzeżeniem, iż łączna wartość tych zmian nie przekroczy wskazanego wcześniej 

limitu +/- 10% a korekty te nie będą wymagać zmian w umowie. Ponadto Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych wydruków o +/- 30% w drodze zmian 

zapisów umowy.    

 

 

4) Prawa autorskie 

 

a. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do opracowanych materiałów, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

b. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa zależnego do 

opracowanych materiałów. 

c. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

opracowanych materiałów. 



 

 
  

 

d. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, nastąpi bez ograniczenia co do 

czasu, terytorium i liczby egzemplarzy opracowanych materiałów, a obejmuje następujące pola 

eksploatacji oraz sposób korzystania z opracowanych materiałów: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany); 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 

udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) 

lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci 

kablowe i platformy cyfrowe; 

7) prawo do określania nazw opracowanych materiałów, pod którymi będą wykorzystywane lub 

rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, 

8) prawo do wykorzystywania opracowanych materiałów do celów marketingowych lub promocji, 

w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji 

produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a 

także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; 

9) prawo do rozporządzania opracowaniami materiałów oraz prawo udostępniania ich do 

korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji; 

10) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to 

prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub 

jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w 



 

 
  

 

szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami 

komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, 

lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie. 

e. Nabycie przez Zamawiającego  praw, o których mowa powyżej, w odniesieniu do danego 

materiału nastąpi z dniem przyjęcia tego materiału przez Zamawiającego na podstawie protokołu 

odbioru. Z tym samym dniem Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność wszystkich 

posiadanych nośników, na których utrwalono film. 

f. Nabycie przez Zamawiającego  praw, o których mowa powyżej na wskazanych polach 

eksploatacji oraz praw własności materiałów nastąpi w ramach wynagrodzenia wskazanego w 

ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Z powyższych tytułów Wykonawcy 

nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

g. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany będzie do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

h. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 

zwolnienia z udziału w sprawie. 

 

5) Współpraca z Zamawiającym  

 

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz współpracy z 

Zamawiającym, w tym:  

a. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych,  

b. Konsultowania realizowanej usługi;  

c. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt 

telefoniczny i e-mail).  

 

 

 


