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Załącznik nr 1  do SIWZ nr BZP-3942-46/2017  

(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  1 

 
Druk i dostawa publikacji „Wybrane prace dyplomowe studentów Wydziału 

Form Przemysłowych wykonane w roku akademickim 2016/2017” 

 
Planowany termin realizacji: druga połowa stycznia 2018r. 

 
Nakład 1000 egzemplarzy 

 

Druk w technice offsetowej  

Oprawa miękka klejona - PUR 

Format  po obcięciu 20,5 cm x 26,8 cm 

Rodzaj papieru  dla wnętrza – Sora mat 115 g   

Rodzaj kartonu na okładkę  -  Kreda mat 250 g 

Liczba kolorów druku    4 + 4 

Liczba kolorów dla okładki    2 – czarny, Pantone 

Uszlachetnienie okładki  - folia matowa, lakier UV miejscowo   
Liczba stron – 72 + okładka 

Publikacja posiada numer ISBN  978-83-948545-7-7 

Inne informacje istotne dla realizacji zamówienia  zostały opisane we wzorze umowy – 

załącznik nr 2 do SIWZ w tym: wymagania odnośnie  ozalidu i proofów   

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

 
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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Załącznik nr 1.2. –  Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 

 
 

Druk i dostawa publikacji „Wybrane prace studentów Wydziału Form 

Przemysłowych wykonane w roku akademickim 2016/2017” 
 
Planowany termin realizacji: druga połowa stycznia 2018r. 

 
Nakład 1000 egzemplarzy 

 

Druk w technice offsetowej  

Oprawa miękka klejona - PUR 

Format  po obcięciu 20,5 cm x 26,8 cm 

Rodzaj papieru  dla wnętrza – Sora mat 115 g   

Rodzaj kartonu na okładkę  -  Kreda mat 250 g 

Liczba kolorów druku    4 + 4 

Liczba kolorów dla okładki    2 – czarny, Pantone 

Uszlachetnienie okładki  - folia matowa, lakier UV miejscowo   
Liczba stron – 96 + okładka 

Publikacja posiada numer ISBN  978-83-948545-6-0 

 

Inne informacje istotne dla realizacji zamówienia  zostały opisane we wzorze umowy – 

załącznik nr 2 do SIWZ w tym: wymagania odnośnie  ozalidu i proofów   

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

 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


