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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Tytuł zamówienia: 

 

Usługa druku i dostawy dwóch monografii naukowych pt. „Jesiotr ostronosy - bałtycki 

(Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) - Program restytucji bałtyckiej populacji jesiotra 

ostronosego w Polsce” i „Aktualny stan i ochrona ginących populacji ryb jesiotrowatych” 

oraz broszury „Program konferencji i abstrakty”, wydawanych przez Instytut Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie w ramach Projektu pilotażowego w zakresie doskonalenia metod 

chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w 

ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków 

krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-

OR1400003/10/11) 

 
Specyfikacja techniczna 

 

1. Dane techniczne druku monografii „Jesiotr ostronosy - bałtycki (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus 

Mitchill) - program restytucji bałtyckiej populacji jesiotra ostronosego w Polsce”:  

 

Termin dostarczenia plików PDF przez Zamawiającego: do 10.03.2014 r. 

Termin dostarczenia wydrukowanej monografii – w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia pliku pdf 

(nie później niż 28.03.2014 r.) 
 

– nakład 300 egzemplarzy 
– format B5 (170x240 mm) 

– objętość bloku książki ok. 90 stron  

– środek – kreda mat 100 g/m
2
, kolor CMYK 4 + 4 

– okładka tektura 1200 g/m
2
, oklejka kreda błyszcz.. 135 g/m

2
, foliowana (mat), kolor 4+0 

– wyklejka okładki 150 g/m
2
 biała 

– oprawa twarda, szyta, grzbiet półokrągły, napis na grzbiecie 

 

2. Dane techniczne druku monografii pt. „Aktualny stan i ochrona ginących populacji ryb jesiotrowatych” 

Termin dostarczenia plików PDF przez zamawiającego – do 10.03.2014 r. 

Termin dostarczenia publikacji przez Wykonawcę – w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia pliku 

pdf (nie później niż 28.03.2014 r.) 
– nakład 200 egzemplarzy 
– format książki 170x240 mm 

– objętość bloku książki ok. 250 stron 

– papier środek - kreda mat 100 g/m
2
, kolor CMYK 4 + 4 (ok. 40%) 

– oprawa książkowa, klejona 

– okładka – kreda błyszcz. 250 g/m
2
, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca 

 

 

 

 

          

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 



  

3. Dane techniczne druku broszury pt. „Program konferencji i abstrakty” 
Termin dostarczenia plików PDF przez zamawiającego – do 10.03.2014 r. 

Termin dostarczenia publikacji przez Wykonawcę – w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia pliku 

pdf (nie później niż 28.03.2014 r.) 

– nakład 100 egzemplarzy 
– format broszury 170x240 mm 

– objętość bloku broszury ok. 36 stron 

– papier środek - offset 90 g/m
2
, kolor czarny 1 + 1  

– oprawa zeszytowa (dwie zszywki metalowe) 

– okładka – kreda błyszcz. 250 g/m
2
, kolor CMYK 4+4, folia błyszcząca 

 

 

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością i z powszechnie 

obowiązującymi standardami. 

 

Zlecanie druku publikacji będzie się odbywało w następujący sposób: 
 

1. W terminach podanych w Specyfikacji Technicznej Zamawiający dostarczy Wykonawcy pliki 

wyżej wymienionych monografii i broszury w formacie PDF (wysokiej jakości), niezbędne do 

wykonania publikacji objętych przedmiotem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej 

e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę lub na udostępnione przez Wykonawcę konto ftp. 

2. Monografie mają nadane numery ISBN:  

a) „Jesiotr ostronosy - bałtycki (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) - program 
restytucji bałtyckiej populacji jesiotra ostronosego w Polsce” – 978-83-60111-73-4 

b) „Aktualny stan i ochrona ginących populacji ryb jesiotrowatych” – 978-83-60111-74-1 

3. Broszura „Program konferencji i abstrakty” – nie ma nadanego numeru ISBN 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruku zgodnie z plikami PDF dostarczonym 

przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby stron monografii oraz broszury, zatem 

ostateczne rozliczenie kosztów ww. usług będzie dokonane na podstawie faktycznej liczby stron.  

6. 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) w terminie do 28 marca 2014 roku.  

7. Wydrukowane monografie 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. 

 

 

 

 

 
_________________________data________________                                     _________________________________________ 

                Miejscowość                                                                                     /pieczątki imienne lub podpisy czytelne osób 

                                                                                                                                        uprawnionych do występowania w obrocie 

                                                                                                                                           prawnym, reprezentowania Wykonawcy 

                                                                                                                                        składania oświadczeń woli w jego imieniu/ 


