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  Załącznik nr 1  do SIWZ nr BZP-3942-11/2019 

(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 

 

Przedmiot zamówienia :  

Druk i dostawa książki Joanny Grabowskiej Scenografia w Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1902–2015. Kalendarium 

wydarzeń 

Publikacja posiada nr ISBN  

Nakład: 250 egzemplarzy 

 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia : 

Wymagania parametry Opis wymagań użytkowania 

Druk w technice offsetowej 

Druk w oprawie szyto-klejonej 

Format w cm (po obcięciu) 
135 mm (szerokość) x 205 mm 

(wysokość) 

Rodzaj papieru środka offsetowy 90 g 

Rodzaj papieru okładki kreda matowa 350 g 

Liczba kolorów druku środka 1+1 

Liczba kolorów druku okładki 4+0 

Liczba stron 96 

Uszlachetnienie okładki Folia matowa 

 

  

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

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

druku 

(planowany termin realizacji usługi i dostawy: marzec  2019) 
 

  

Użytkownik: 

mgr Małgorzata Płazowska – Wydawnictwa 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 
 

Przedmiot zamówienia: 

Druk i dostawa książki – 

 Małgorzata Nowalińska, O sztuce kopiowania 

 

Nakład 600 egz. 

publikacja posiada  ISBN  

 

Szczegółowe informacje na temat zamówienia : 

 

Technika druku - druk offsetowy, raster stochastyczny, liniatura 175 

Format A   

Format w cm (po obcięciu) - 30 cm (wys.) x  24 cm (szer.) 

Liczba stron – 464 strony wnętrza + okładka 

 

Wnętrze: 

 

Rodzaj papieru - Multi art Silk 130g. lub równoważny 

Liczba kolorów druku  - 4+4 

 

Okładka: 

Oprawa miękka – klejona i szyta,  ze skrzydełkami po 21 cm szerokości, okładka drukowana 

jednym użytkiem  

Rodzaj kartonu na okładkę - karton na okładki 300 g, kreda mat.,  

Kolory druku okładki 4+0+panton  

Uszlachetnienie okładki folia aksamit + UV miejscowo 

 

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

Inne informacje istotne dla zamówienia  

 

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 (proofy na podłożu docelowym, cromaliny). 

Zastrzega się możliwość bieżącej akceptacji arkuszy z ilustracjami podczas drukowania.  

 

 

Użytkownik:  
 

dr Małgorzata Nowalińska - Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 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.  

 


