Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Zaprojektowania i wykonania kalendarzy książkowych zgodnie z poniższą specyfikacją:
LP.
1.

CECHA
Projekt:

WYMAGANE PARAMETRY



2.
3.

Format
kalendarza:
Papier

4.

Kalendarium:

5.

Okładka:

6.

Inne:

7.

Ilość:



projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik dotyczących
Zamawiającego i Inicjatywy JEREMIE;
elementy obowiązkowe, które będą uwzględnione w projekcie
wklejki:
o logo Programu Regionalnego;
o logo województwa wielkopolskiego;
o logo Zamawiającego;
o logo Unii Europejskiej;
o informacja o współfinansowaniu projektu;
o hasło Inicjatywy JEREMIE;
o logo Inicjatywy JEREMIE;
o kolorystyka Inicjatywy JEREMIE;
o adres strony internetowej Inicjatywy JEREMIE.
165 x 221 mm (+/- 2 cm na każdym wymiarze)













min. 80 g
kolor biały lub ecru
tydzień na dwóch stronach;
kalendarium w jęz. PL, GB, D, RU;
okładka skóropodobna, twarda piankowana;
narożnik okładki okrągły.
perforacja narożników;
registry nadrukowane;
narożnik bloku prosty;
tłoczenie roku i logo Zamawiającego;
wklejka z ofertą Zamawiającego, druk dwustronny w pełnym kolorze
(4+0);
 część informacyjna;
 wstążka.
100 szt.
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2. Zaprojektowania i wykonania kalendarzy biurkowych zgodnie z poniższą specyfikacją:
LP.
1.

CECHA

WYMAGANE PARAMETRY


Projekt:



2.
3.

4.

Format
kalendarza:
Kalendarium:

5.
6.

Podstawa
kalendarza:
Okładka:
Inne:

7.

Ilość:



projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik dotyczących
Zamawiającego i Inicjatywy JEREMIE;
elementy obowiązkowe, które będą uwzględnione w projekcie:
o logo Programu Regionalnego;
o logo województwa wielkopolskiego;
o logo Zamawiającego;
o logo Unii Europejskiej;
o informacja o współfinansowaniu projektu;
o hasło Inicjatywy JEREMIE;
o logo Inicjatywy JEREMIE;
o kolorystyka Inicjatywy JEREMIE;
o adres strony internetowej Inicjatywy JEREMIE.
30 cm x 14 cm (+/- 4 cm na każdym wymiarze).














30 cm x 13 cm (+/- 4 cm na każdym wymiarze);
kalendarium miesięczne;
minimum polskojęzyczne nazwy miesięcy i dni tygodnia;
dni wolne od pracy oraz święta oznaczone innym kolorem czcionki;
minimum na każdej karcie skrócony miesiąc poprzedni i kolejny;
na każdej karcie nazwa danego miesiąca i rok;
pod kalendarium miejsce na druk w pełnym kolorze (4+0);
papier kreda błysk min. 170 g.
karton min. 300 g/m;
druk jednostronny w pełnym kolorze (4+0).
druk jednostronny w pełnym kolorze (4+0).
całość połączona spiralą w kolorze pasującym do kolorystyki
kalendarza.
100 szt.

3. Zaprojektowania i wykonania kalendarzy ściennych trójdzielnych zgodnie z poniższą specyfikacją:
LP.
1.

CECHA
Projekt:

WYMAGANE PARAMETRY



projekt autorski z użyciem zdjęć i/lub grafik dotyczących
Zamawiającego i Inicjatywy JEREMIE;
elementy obowiązkowe, które będą uwzględnione w projekcie:
o logo Programu Regionalnego;
o logo województwa wielkopolskiego;
o logo Zamawiającego;
o logo Unii Europejskiej;
o informacja o współfinansowaniu projektu;
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2.
3.

Format kalendarza:
Główka
kalendarza:

4.

Plecki kalendarza:

5.

Kalendarium:

6.

Inne:

7.

Ilość:

o hasło Inicjatywy JEREMIE;
o logo Inicjatywy JEREMIE;
o kolorystyka Inicjatywy JEREMIE;
o adres strony internetowej Inicjatywy JEREMIE.
 32 x 84 cm (+/- 5 cm na każdym wymiarze).
 główka kaszerowana (efekt wypukłości, folia błysk jednostronna na
całej powierzchni);
 w formacie 32 x 21 cm (+/- 5 cm na każdym wymiarze);
 sztywny bielony karton min. 300 g/m²;
 druk jednostronny, barwny (4+0 pełen kolor).
 30 cm x 62 cm (+/- 5 cm na każdym wymiarze);
 sztywny bielony karton min. 285 g/m2;
 druk jednostronny, barwny (4+0 pełen kolor).
 28 x 14 cm (+/- 5 cm na każdym wymiarze);
 papier: offset biały min. 80g, druk jednostronny, kolor 2+0;
 układ trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria, ze zrywanymi
kartkami kalendarium – 12 kart w każdym kalendarium);
 minimum polskojęzyczne nazwy miesięcy i dni tygodnia, dni wolne od
pracy oraz święta będą oznaczone innym kolorem czcionki;
 pod pierwszym, drugim i trzecim kalendarium miejsce na nadruk.
 otwór/zawieszka służący/a do powieszenia kalendarza na ścianie;
 przezroczysty pasek regulowany z kolorowym okienkiem do
zaznaczania bieżącej daty.
100 szt.

4. Dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa
Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, w godzinach pracy tj. 8:00-16:00
i wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.
5. Odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.
6. Wykonania kalendarzy z należytą starannością, z zachowaniem trwałości i wysokiej jakości zarówno
samych materiałów, jak i naniesionych nadruków (tj. żywa kolorystyka – wysoki kontrast i nasycenie
kolorem, brak przebarwień, nieostrych elementów obrazu), odpowiednio wykończone introligatorsko.
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