ZG.261.11.2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na zadanie
„Sukcesywne świadczenie usług wydawniczych dla Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego”
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Skład, łamanie, obróbka graficzna zdjęć wraz z projektem graficznym okładki
kolorowej oraz druk z wykończeniem introligatorskim miesięcznika „Podkarpackie
Wiadomości Rolnicze”:
- format A4 x 2,
- orientacyjny nakład 2 700 szt./m-c (11 numerów – od lutego 2019 r. do stycznia 2020
r., lipiec-sierpień numery łączone),
- objętość 40 stron wraz z okładką,
- okładka (4 strony), format A4 x 2, ilość kolorów 4+4, drukowana na papierze
kredowym 150 g, przygotowanie projektu okładki z materiałów dostarczonych przez
Zamawiającego,
- środek (36 stron), ilość kolorów 4+4, drukowany na papierze kredowym 90 g,
- pakowany wg rozdzielnika Zamawiającego i dostarczony na koszt Wykonawcy do jego
siedziby.
Wykonawca po wykonaniu impozycji w komputerze przekazuje Zamawiającemu
materiały do akceptacji.
2. Druk dodatkowych stron do miesięcznika „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” – 4
lub 8 (to jest 1 lub 2 makiet) o takich samych parametrach jak środek gazety. Nakład 2
700 szt.
- ilość kolorów 4+4.
Przewiduje się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia nakładu dodatkowych stron
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Skład i łamanie pozostaje po stronie Wykonawcy.
3. Druk oraz opracowanie projektów graficznych wkładki „Rynek Rolny” składającej się
z 4 stron drukowanych na papierze kredowym 90g; dwa kolory, który będzie wszyty w
środek gazety „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” przez 11 wydań. Nakład 2 700 szt.
Skład
i łamanie pozostaje po stronie Wykonawcy.
4. Druk afiszy w formacie A2 wraz z projektem graficznym o orientacyjnym nakładzie
dwa wzory x 600 szt.
- format A2, ilość kolorów 4+0, wydrukowany na papierze kredowym błyszczącym 130
g.
5. Druk zaproszeń w formacie A4 wraz z projektem graficznym o orientacyjnym
nakładzie dwa wzory x 600 szt.
- pełny kolor 4+4, bigowane, wydrukowane na kartonie kredowym 250 g.

1

ZG.261.11.2018

6. Druk kalendarzy ściennych trójdzielnych wraz z projektem graficznym w liczbie 400
szt.
- podkład 700 mm x szer. 310 mm, karton GC II 350 g, ilość kolorów 4+0,
- główka o wymiarach 310 mm x 210 mm– oklejka kreda 200 g plus folia błyszcząca,
podkład pod główkę tektura 2 mm kaszerowana plus otwór 6 mm,
- kalendarium o wym. 140 mm x 290 mm, 3 komplety (miesiąc poprzedzający, bieżący,
następujący), papier offsetowy 80 g, ilość kolorów 2+0,
- wykończenie introligatorskie – główka, podkład, kalendaria przyklejone do podkładu
bigowanego plus okienka wraz z taśmą bezgumkową.
7. Projekt i druk okładek kolorowych do wydawnictw tematycznych PODR
- okładka (4 strony), format A5 x 2, ilość kolorów 4+0, drukowana na kartonie
kredowym 250g. Wydawnictwa tematyczne w liczbie 11 tytułów od 100 do 1000 na
każdy z tematów (w zależności od potrzeb Zamawiającego).
8. Druk środków broszur:
- środek (- 16 stron, - 24, - 32, - 40, - 48, - 56, - 64, - 72, - 80, - 88, - 96, - 104), kolor 1+1,
drukowany na papierze kredowym matowym 80 g, w liczbie 11 tytułów od 100 do 1000
na każdy z tematów,
- zszyty dwoma zszywkami i obcięty.
Skład i łamanie broszur tematycznych wykonuje Zamawiający.
9. Druk środków broszur:
- środek (- 16 stron, - 24, - 32), kolor 4+4, drukowany na papierze kredowym matowym
80 g, w liczbie 2 tytułów od 300 do 600 na każdy z tematów,
- zszyty dwoma zszywkami i obcięty.
Skład i łamanie broszur tematycznych wykonuje Zamawiający.
10. Druk kartek świątecznych wraz z projektem graficznym:
- 1 wzór: format 21x21, falcowany do DL, ilość kolorów 4+4, nakład 400 szt., drukowane
na kartonie kredowym 200 g.
- 2 wzór: format 21x21, falcowany do DL, ilość kolorów 4+4, nakład 200 szt., drukowane
na kartonie kredowym 200 g.
11. Druk zaświadczeń z projektem graficznym, format A5, ilość kolorów 1+0, nakład
2500 szt., drukowane na papierze kredowym matowym 150 g.
12. Druk plakatów z projektem graficznym, format A3, papier offsetowy 80 g, ilość
kolorów 3+0, nakład 350 szt.
13. Druk plakatów z projektem graficznym, format A4, papier offsetowy 80 g, ilość
kolorów 3+0, nakład 700 szt.
14. Druk oświadczeń z projektem graficznym, format A5, papier offsetowy 80 g, ilość
kolorów 1+0, nakład 35 000 szt.
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Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w
trakcie trwania umowy do 10%.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostarczenie gazety zapakowanej
według dostarczonego rozdzielnika do Zamawiającego oraz pozostałych druków
na własny koszt, oraz transport wydrukowanych pozycji do siedziby
Zamawiającego.
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