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Opis przedmiotu zamówienia
Tytuł zamówienia: usługa druku i dostawa książek i broszur w ramach projektu „Upowszechnianie
najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami
sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” w ramach Programu
Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013” (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10)
CPV: 22.10.00.00-1 (Drukowane książki, broszury i ulotki)
Specyfikacja techniczna
A. Dane techniczne druku książki „Wylęgarnia 2013”:
–
–
–
–
–
–
–

nakład 300 egzemplarzy
format książki B5 (170 x 240 mm)
objętość ok. 350 stron
papier środek - kreda mat 100 g/m2, kolor CMYK 4+4
oprawa książkowa, szyta
oprawa twarda (tektura 1200 g/m2), grzbiet półokrągły, napis na grzbiecie
oklejka kreda błyszcz. 135 g/m2, kolor 4 + 0 + folia matt.

B. Dane techniczne druku broszury „Program i Abstrakty”:
–
–
–
–
–
–

nakład 140 egzemplarzy
format B5 (170 x 240 mm),
objętość ok. 50 stron,
środek papier offsetowy, 90 g/m2, kolor 1 + 1
okładka kreda 250 g/m2, kolor 4 + 0 + folia błyszcz.
oprawa zeszytowa

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.
2. Zlecanie druku książek i broszur będzie się odbywało w następujący sposób:
3. Dnia 07-08-2013 r. Zamawiający dostarczy Wykonawcy pliki środka książki i broszury oraz oklejki
okładki w formacie pdf (wysokiej jakości) niezbędne do wykonania poszczególnych publikacji
objętych przedmiotem umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres wskazany
przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nada numer ISBN dla książki pt. „Wylęgarnia 2013”.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruku zgodnie z plikami pdf dostarczonymi
przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby stron książki (monografii) i broszury
(abstraktów). Ostateczne rozliczenie kosztów ww. usługi będzie dokonane na podstawie faktycznej
liczby stron.
7. Wydrukowany nakład zostanie dostarczony Zamawiającemu na koszt Wykonawcy w całości do dn.
28.08.2013 r. na adres wskazany przez Zamawiającego.
8. Wydrukowane książki i broszury będą dostarczone w opakowaniach z przyklejoną informacją o
zawartości i ilości zapakowanych egzemplarzy.
Informacje dodatkowe dla Wykonawców
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bieżące kontakty
z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

………………...................., dnia ….................

______________________________
(podpis Wykonawcy)

2

