
1 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Nr sprawy: BZP-3942-5/2019 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

CZĘŚĆ 1 - Wydruki cyfrowe dot. Dnia Otwartych Drzwi i Rekrutacji                  

2019 r.: 

1) Folia/naklejka matowa na drzwi/ścianę, druk cyfrowy, szer. 15 cm, wys. 15 

cm, wydruk jednostronny, kolor. Ilość - 200 sztuk. 

2) Identyfikatory, druk cyfrowy, szer. 11 cm, wys. 15 cm, wydruk jednostronny, 

kolor, papier kreda mat 300 gr. Ilość - 200 sztuk. 

3) Bannery na budynek, druk cyfrowy, szer. 100 cm, wys. 273 cm, wydruk 

jednostronny, kolor, tkanina bannerowa, zaszycie tunelowe na dwóch krótszych 

krawędziach na rurkę o średnicy 3,5 cm wzmocniona oczkowaniem.                                  

Ilość - 2 sztuki.  

4) Bannery na budynek, druk cyfrowy, szer. 100 cm, wys. 273 cm, wydruk 

jednostronny, kolor, tkanina bannerowa, zaszycie tunelowe na dwóch krótszych 

krawędziach na rurkę o średnicy 3,5 cm wzmocniona oczkowaniem (inny wydruk 

niż ww). Ilość - 2 sztuki. 

5) Bannery na budynek, druk cyfrowy, szer. 99 cm, wys. 252 cm, wydruk 

jednostronny, kolor, tkanina bannerowa, zaszycie tunelowe na dwóch krótszych 

krawędziach na rurkę o średnicy 3,5 cm wzmocniona oczkowaniem.                          

Ilość - 1 sztuka.  

6) Bannery na budynek, druk cyfrowy, szer. 99 cm, wys. 252 cm, wydruk 

jednostronny, kolor, tkanina bannerowa, zaszycie tunelowe na dwóch krótszych 

krawędziach na rurkę o średnicy 3,5 cm wzmocniona oczkowaniem (inny wydruk 

niż ww). Ilość - 1 sztuka. 

7) Roll up z kasetą, druk cyfrowy, szer. 100 cm, wys. 200 cm, wydruk 

jednostronny, kolor. Ilość - 1 sztuka.  

8) Roll up z kasetą, druk cyfrowy, szer. 100 cm, wys. 200 cm, wydruk 

jednostronny, kolor (inny wydruk niż ww). Ilość - 1 sztuka. 
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CZĘŚĆ 2 - Wydruki offsetowe dot. Dnia Otwartych Drzwi i Rekrutacji                

2019 r.: 

 

1) Plakaty B1, druk offsetowy, CMYK, wydruk jednostronny, kolor 4+0, papier 

Arctic Volume Ivory 130 gr lub równoważny, pakowane w tekturowe 

pudełka/tuby po 20 sztuk. Ilość - 260 sztuk. 

2) Plakaty B1, druk offsetowy, CMYK, wydruk jednostronny, kolor 4+0, papier 

Arctic Volume Ivory 130 gr lub równoważny (inny wydruk niż ww), pakowane 

w tekturowe pudełka/tuby po 20 sztuk. Ilość - 160 sztuk. 

3) Ulotki, druk offsetowy, CMYK, 105 mm x 210 mm netto, kolor 4+4,                           

16 stron, szyte drutem, papier środek Arctic Volume Ivory 130 gr, papier okładka 

Arctic Volume Ivory 150 gr lub równoważny. Ilość - 1600 sztuk. 

 

 

 


