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CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Druk i dostawa publikacji rodzinnej Muzeum Emigracji w Gdyni pt. „Książka otwarta na świat” 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nakład: 1500 egzemplarzy.  

Publikacja będzie posiadała numer ISBN 

2. Objętość: 66 – 72  strony + okładka + wyklejka 

3. Wnętrze:  

a) Format: 210 x 220 mm (pion) 

b) Druk: dwustronny CMYK (4+4) 

c) Papier: preferowany papier w 100% z recyklingu, offset, Cyclus Offset 170g lub równoważny  

o jednakowych parametrach (nieprzeźroczystości, szorstkości, spulchnieniu, powlekaniu, 

matowości, gramaturze, kolorze). 

W przypadku zastosowaniu papieru równoważnego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki 

w postaci jednej czystej kartki A4 opisanej „papier – wnętrze”. 

4. Strony o wydruku specjalnym: 

a) na dwóch sąsiadujących stronach dodatkowy piąty kolor – Pantone metaliczny, 

b) na jednej stronie zadruk farbą pachnącą typu „scratch and sniff” o zapachu „dirty washing”, 

c) na jednej stronie zadruk farbą pachnącą typu „scratch and sniff” o zapachu „citrus fruits”, 

d) na jednej stronie wydruk farbą srebrną typu „zdrapka” na podkładzie + dodatkowy zadruk po 

wierzchu tej farby kolorem czarnym. 

5. Wklejki: 

Publikacja zawiera w trzech miejscach wklejki z wydrukiem 4+4 na papierze wysztancowanym  

i sfalcowanym do kształtu/zbigowanym: 

a) „list”: wklejka w formacie zbliżonym do 100x150mm, sfalcowanym w „C” do formatu ok. 

100x50mm, Cyclus Offset 115g, mocowany na kropkę klejową, 

b) „samolocik”: wklejka w formacie zbliżonym do 100x100mm, sfalcowanym w kształt 

papierowego samolotu do formatu ok. 100x30mm, Cyclus Offset 115g, mocowany na kropkę 

klejową, 

c) „owal”: wklejka z wydrukiem mapy kontynentów o wielkości ok 175x100 mm, zbigowanego  

w połowie szerokości, w celu umożliwienia porównania kontynentu Pangea i obecnych 

6. Strony o wykończeniu specjalnym:  

a) w jednym miejscu książka zawiera dwie wkładki z folii przezroczystej typu PET 0,20-0,25mm, 

druk 4+0, w formacie 200x190mm wsuwane w kieszonki stworzone z sąsiadujących z sobą 

kartek, 

b) w jednym miejscu książka zawiera wysuwany element z folii przezroczystej typu PET 0,20-

0,25mm, druk 4+0, w formacie ok. 55mm szerokości i ok 200 mm wysokości; element ten 

wysuwany jest z kieszonki stworzonej z sąsiadujących z sobą kartek poprzez nacięcie wykonane 



Załącznik nr 1.3 do postępowania EZP.2.2017 
 

w jednej z nich. Strony połączone w postaci kieszonki muszą mieć wycięte wykrojnikiem 

pośrodku brzegu wklęsłe zaokrąglenie ułatwiające wyjmowanie insertu z folii, 

c) w jednym miejscu książka posiada dwie sąsiadujące ze sobą strony, przycięte od góry 

wykrojnikiem w kształcie dachów budynków miasta, wykrojnik zawiera się w szerokości strony 

i wysokości około 30mm, 

d) w jednym miejscu strona książki stanowi tzw. rozkładówkę otwierającą się z formatu netto 

książki, tj. 210x220mm, do formatu 410x220mm, tworzące jeden obraz o szerokości 620 mm 

x 220 mm, 

e) w jednym miejscu książka posiada dwie sąsiadujące ze sobą strony, które są tzw. 

rozkładówkami otwierającymi się z formatu 210x220mm, do formatu 410x220mm każda, 

tworząc jeden obraz szerokości 820x220mm, 

f) w jednym miejscu książka zawiera niezadrukowaną wklejkę w postaci gładkiej kalki (Curious 

Translucent 112g lub równoważny) zaś między tą kalką, a stroną następną jest wklejka  

w formacie ok. 100x100mm z naklejkami lub znaczkami pocztowymi (druk 4+0, nacięcie lub 

perforacja). 

7. Okładka 

a) Oprawa: środki szyte, nici w kolorze zbliżonym do koloru papieru, okładka twarda 

b) Druk: druk 4+0 - połączone z środkiem książki za pomocą wklejki z drukiem 4+0 (wklejka na 

papierze o kolorze zbliżonym do Cyclus Offset) 

c) Papier:  wnętrze – tektura introligatorska ok. 2 mm, kaszerowanie z zawinięciem wydrukiem 

(Cyclus Offset 120g) foliowanym matowo w celu zabezpieczenia okładki i tym samym książki 

przed zniszczeniem. 

8. Przedmiot zamówienia obejmuje również przesłanie wydruków: próbnego (proof cyfrowy)  

o objętości jednej strony A3 oraz impozycyjnego (ozalidu) celem akceptacji. 

 


