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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Tytuł zamówienia:
Usługa druku dwóch książek (monografii) w ramach projektu „Opracowanie i wdrażanie
zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy
przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego”. Realizowany w ramach programu
operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków
krajowych oraz Europejskiego Funduszu (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10
Specyfikacja techniczna
1) Dane techniczne druku monografii:
„Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2014 roku”.
Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 8 maja 2015 roku
Termin dostarczenia plików PDF przez Zamawiającego: do dnia 17 kwietnia 2015 roku
– nakład 300 egzemplarzy
– format książki B5 (170 x 240 mm)
– objętość ok. 220 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.
1) Dane techniczne druku monografii:
„Zasady Zrównoważonego Korzystania z Zasobów Rybackich”
Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 19 stycznia 2015 roku
Termin dostarczenia plików PDF przez Zamawiającego: do dnia 19 grudnia 2014 r.
–
–
–
–
–
–
–

nakład 300 egzemplarzy
format książki B5 (170 x 240 mm)
objętość ok. 150 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.

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 wymienionej monografii w formacie PDF (wysokiej jakości), niezbędne do
wykonania publikacji objętej przedmiotem zamówienia za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail na adres wskazany przez Wykonawcę lub na udostępnione przez
Wykonawcę konto ftp.
2. Monografie będą miały nadane numery ISBN.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wydruku zgodnie z plikami PDF
dostarczonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby stron monografii, zatem ostateczne
rozliczenie kosztów ww. usług będzie dokonane na podstawie faktycznej liczby stron.
Faktyczna liczba stron nie zostanie zmieniona więcej niż o 10% w stosunku do
zakładanej.
5. Wydrukowany nakład zostanie dostarczony Zamawiającemu na własny koszt
Wykonawcy w całości w terminie wymienionym w Specyfikacji Technicznej do siedziby
Zamawiającego tj. Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ul. Michała
Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, pokój 210 lub 211.
6. Wydrukowane monografie 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.
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