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Załącznik nr 1  do SIWZ nr BZP-3942-53/2018 

(będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy) 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
*odpowiednio do części jako załącznik nr 1 do umowy  będzie zastosowany jeden z poniższych opisów przedmiotu 

zamówienia: 
 

     

Załącznik nr 1.1. –  Opis przedmiotu zamówienia dla części pierwszej 
 

Druk i dostawa wydawnictwa Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału 
Form Przemysłowych pt. „Wizualny słownik pojęć – obraz i znak” 

 

publikacja posiada nr ISBN   

 

Nakład -  300 egzemplarzy   

 

Druk w technice offsetowej  

 

Liczba stron – 140 (wnętrze)  + okładka    

 

Format 200 x 275 mm 

 

Wnętrze: 

Rodzaj papieru  Arctic Volume White 115 g/m2 lub równoważny 

Liczba kolorów druku  4+4 

 

Oprawa: 

  

okładka miękka, szyta nićmi i klejona  

 

Rodzaj papieru na okładkę – karton GC1 250g  lub równoważny 

Liczba kolorów druku okładki 4+1 

Uszlachetnienie okładki – folia AKSAMIT 

  

Realizacja zamówienia w terminie do 14 dni roboczych od dostarczenia plików do 

druku (planowany termin realizacji usługi i dostawy – styczeń 2019) 

  

 

 
 

Użytkownik:  
 

dr Gabriela Buzek - Garzyńska - Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie  

 
 

Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy 
zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych 

warunkach opisanych w SIWZ.  
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Opis przedmiotu zamówienia 

  
 

Załącznik nr 1.2. –  Opis przedmiotu zamówienia dla części drugiej 
 

Druk i dostawa monografii pt. „Aneksy kultury. Dziedzictwo. 

Współczesność. Wirtualność” – Wydział Architektury Wnętrz 

Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych 

 

 

Nakład 200 egz. 

publikacja posiada   ISBN  nr  978-83-66054-42-4 

 

Technika druku - druk offsetowy 

Format A 

Format (po obcięciu) – 18 x 23 cm 

Format okładki 18 x 43 cm (uwzględnia skrzydełka po 10 cm) 

 

Liczba stron -  255 + okładka 

Liczba kolorów druku (wnętrze)  4+4 kolor 

Papier wnętrza – Kreda mat 160 g/m2,  

 

Okładka miękka, szyta nićmi + klejona, grzbiet prosty 

Liczba kolorów okładki - 4+4 kolor + uszlachetnienie lakier UV + folia mat 

Rodzaj kartonu na okładkę -  kreda mat. 250 g/m2. 

 

Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf 

Realizacja zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia plików do 

druku (planowany termin realizacji usługi  i dostawy – luty - marzec 2019) 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość domagania się wykonania przez Wykonawcę 

ozalidu oraz proofów wybranych stron i przekazania ich do akceptacji. 

 

  

Użytkownik:  
 

Dr Patrycja Ochman - Tarka - Wydział Architektury Wnętrz  Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie  

 
 

Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy 
zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych 

warunkach opisanych w SIWZ.  
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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Załącznik nr 1.3. –  Opis przedmiotu zamówienia dla części trzeciej 
 

Druk i dostawa – monografii  pt. „Przestrzeń pomiędzy”  

- Wydawnictwo Wydziału Architektury Wnętrz 

 

   
Nakład – 200 egzemplarzy 

 

publikacja posiada   ISBN  978-83-65570-34-5 

 

Technika druku - druk offsetowy 

 

Format B5, wymiar (170 x 240 mm) netto 

    

Wnętrze - 186 stron (w tym 80 stron kolorowych i 106 czarno – białych) + okładka ze 

skrzydełkami po 10 cm z każdej strony 

Liczba kolorów druku (wnętrze strony kolorowe i okładka)  4+4 

Papier wnętrza – kreda matt Offsetowy 80g/m2 

Okładka miękka, szyto - klejona, zadruk kolorowy dwustronny 

Rodzaj kartonu na okładkę -  kreda mat. 280 gr, uszlachetnienie – folia matowa 

Liczba kolorów druku (okładka) 4+0 

 

Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - plik pdf 

Realizacja zamówienia w terminie do 14 dni  od dnia dostarczenia plików do druku 

(planowany termin realizacji usługi  i dostawy – styczeń - luty 2018) 

 

 
 

Użytkownik:  
 

dr hab. Magdalena Pińczyńska - Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki  w Krakowie  

 

 
Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy 
zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych 

warunkach opisanych w SIWZ.  
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Załącznik nr 1.2. –  Opis przedmiotu zamówienia dla części czwartej 
 

Druk i dostawa książki  

„Bogusław Bachorczyk – roczniki 2017 – 2018” 
 

 

Publikacja posiada nr ISBN - 978-83-66054-41-7 

Nakład: 500 egzemplarzy 

 

Druk w technice offsetowej 

Liczba stron: 104 (wnętrze) + okładka  

Format (po obcięciu): 297 × 230 mm (pion) 

 

Wnętrze: 

Rodzaj papieru: Circle Offset White 80g lub równoważny 

Liczba kolorów druku: 4+4 

 

Oprawa: 

Okładka miękka szyta nićmi i klejona 

Rodzaj kartonu na okładkę: karton 360g 

Liczba kolorów druku okładki: okładka niezadrukowana 

Uszlachetnienie: klejenie taśmą na grzbiecie (taśma w kolorze żółtym) 

 

Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej – plik pdf 

 

Realizacja zamówienia w terminie do 21 dni od dostarczenia plików do druku 

(planowany termin realizacji usługi i dostawy: styczeń 2019) 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość domagania się wykonania przez Wykonawcę 

proofów wybranych stron i przekazania ich do akceptacji. 

 

 

Użytkownik: 

 

dr hab. Bogusław Bachorczyk – Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie 

 
 

Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy 
zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych 

warunkach opisanych w SIWZ.  
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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Załącznik nr 1.2. –  Opis przedmiotu zamówienia dla części piątej 
 

Druk i dostawa książki (album malarstwa) – monografii  

Edyty Sobieraj 

 

Nakład 500 egz. 

publikacja posiada   ISBN nr  978-83-66054-44-8 

 

Technika druku - druk offsetowy 

 

Format (po obcięciu) – 350mm x 300mm, układ poziomy   

Środek - 136 stron   

Liczba kolorów druku (wnętrze)  4+4 kolor, okładka (4+0) 

Papier wnętrza – matowy 120 g/m2,   Munken lub równoważny 

 

Okładka miękka, szyta nićmi i klejona 

Rodzaj kartonu na okładkę – mat. 300g/m2, Munken lub równoważny 

  
Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej – plik pdf 

 

Realizacja zamówienia w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia plików do druku 

(planowany termin realizacji usługi i dostawy – styczeń 2019) 

 

 

Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę druku próbnego w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego plików do druku, tj.: 

1) ozalid książki, 

2) druku okładki (1 egzemplarz w skali 1:1 na podłożu docelowym) 

3) proof druku ilustracji 

 

Użytkownik:  
 

dr Edyta Sobieraj - Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

 
 

Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy 
zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych 

warunkach opisanych w SIWZ.  

 

 


