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Pieczęć firmowa Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Tytuł zamówienia:
Usługa druku i dostawy czasopism naukowych:
„Komunikaty Rybackie” i „Archives of Polish Fisheries” wydawanych przez
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Specyfikacja techniczna
Dane techniczne druku dwumiesięcznika „Komunikaty Rybackie” - 6 numerów w roku 2013
dotyczy druku KR nr 1 (luty 2013), KR nr 2 (kwiecień 2013), KR nr 3 (czerwiec 2013), KR nr 4 (sierpień
2013), KR nr 5 (październik 2013), KR nr 6 (grudzień 2013)
Termin dostarczenia wydrukowanego czasopisma – w ciągu 8 dni roboczych od daty dostarczenia pliku
pdf (wyjątek – KR nr 6 do 20.12.2013)
–
–
–
–

–
–

nakład 550 egzemplarzy
format A4 (210x297 mm)
objętość ok. 40-44 strony bez okładki
papier środek - kreda mat 100 g/m2, kolor CMYK 4+4
+ wkładka formatu A4 (kolor Ŝółty – yellow 50%), kreda mat 100 g/m2, kolor YK 2+2, zginana w
połowie po dłuŜszym boku – wpinana między okładką a blokiem środka
oprawa szyta zeszytowo dwoma zszywkami
okładka – kreda błyszcz. 200 g/m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca

Dane techniczne druku publikacji:
„Archives of Polish Fisheries” Vol. 21 – kwartalnik – 4 numery w roku 2013
dotyczy druku AFP Vol. 21 Fasc. 1 (marzec 2013), AFP Vol. 21 Fasc. 2 (czerwiec 2013), Fasc. 3 (wrzesień
2013), Fasc. 4 (grudzień 2013)
Termin dostarczenia publikacji przez Wykonawcę – w ciągu 10 dni roboczych od daty dostarczenia pliku
pdf
– nakład 230 egzemplarzy
– format ksiąŜki 200x270 mm
– objętość ok. 80 stron
– papier środek - kreda mat 115 g/m2, kolor czarny (1+1) – moŜliwość do 3 stron w kolorze CMYK
– oprawa ksiąŜkowa, klejona
– okładka – kreda błyszcz. 250 g/m2, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z naleŜytą starannością i z powszechnie
obowiązującymi standardami.
Zlecanie druku czasopism będzie się odbywało w następujący sposób:
1. W terminach podanych w Specyfikacji Technicznej Zamawiający dostarczy Wykonawcy pliki
środka czasopism oraz okładek w formacie PDF (wysokiej jakości), niezbędne do wykonania
czasopism objętych przedmiotem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na
adres wskazany przez Wykonawcę lub na udostępnione przez Wykonawcę konto ftp.
2. Czasopisma mają nadane numery ISSN: Komunikaty Rybackie – 1230-641X, Archives of
Polish Fisheries – 1230-6428
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruku zgodnie z plikami PDF dostarczonym
przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega moŜliwość zmiany liczby stron czasopism, zatem ostateczne rozliczenie
kosztów ww. usług będzie dokonane na podstawie faktycznej liczby stron.
5. Wydrukowane nakłady zostaną dostarczone Zamawiającemu na własny koszt w całości w
terminach wymienionych w Specyfikacji Technicznej do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn (sekretariat
na II – piętrze pokój 210 lub 211).
6. Wydrukowane czasopisma będą dostarczone w opakowaniach z przyklejoną informacją o
zawartości i ilości zapakowanych egzemplarzy.

Informacje dodatkowe dla Wykonawców
1. Zamawiający wskaŜe Wykonawcy swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bieŜące kontakty z
Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
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/pieczątki imienne lub podpisy czytelne osób
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