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Opis przedmiotu zamówienia  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku publikacji upowszechniającej 

wiedzę. Publikacja zostanie wydana w formie autorskiego notesu zawierającego wkładki 

tematyczne. Publikacja zostanie wydana w dwóch wariantach: 

 

I/ publikacja upowszechniająca wiedzę nt. ZSK 

Zamówienie w tej części będzie finansowane z projektu „Wspieranie funkcjonowania i 

doskonalenia ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji 

celów strategii rozwoju kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

II/ notesy w ramach badania ICCS 2022. Notesy zawierać będą wkładki tematyczne 

na temat badania ICCS 2022. Notesy będą dystrybuowane wśród nauczycieli 

biorących udział w badaniu ICCS 2022.  

Zamówienie w tej części będzie finansowane z projektu „ICCS 2022” 

 

Projekt obydwu wariantów publikacji zostanie przygotowany przez Zamawiającego. 

 

 

2. PARAMETRY TECHNICZNE PUBLIKACJI: 

 

I/ publikacja upowszechniająca wiedzę nt. ZSK 

 

a) nakład 1500 szt.  

b) format A5 

c) Okładka: 

● autorska oprawa, oprawa twarda, tłoczenie 

● kolor 4 +0, 

● papier oklejki 150-200 g 

● folia mat/lakier jednostronna – do uzgodnienia z Zamawiającym 

● rogi zaokrąglone 

d) Środek: 

● ilość kartek: 80 kartek / 160 stron, 

● gramatura papieru 90 gram 

● kolor papieru biały, 

● papier, na którym będzie drukowany środek nie może być powlekany, 

● kolor nadruku 1+1 (z identycznym nadrukiem na wszystkich kartkach – 2 wzory 

stron zgodnie z załączonym projektem) 

● rogi zaokrąglone 



e) Wkładki tematyczne: 

● Ilość 10- dwustronnych , 

● Kolor nadruku 4+4, 

● Papier biały 170 – 200 g 

● rogi zaokrąglone 

● Zamawiający uzgodni wspólnie z Wykonawcą miejsca umieszczenia wkładek 

  

f) Oprawa szyto-klejona 

 

g) Dodatkowe wyposażenie - dopasowane kolorystycznie do projektu propozycja do 

zatwierdzenia Zamawiającego 

● tasiemka wewnątrz notesu 

● gumka na długopis - umocowana pod kieszonką 

● gumka zewnętrzna na notesie 

 

h) kieszonka klejona na tył wewnętrzny okładki papier biały 4+4, gramatura papieru 150 - 

200 g. Funkcją kieszonki jest ukrycie gumek, a także przechowywanie notatek, 

wizytówek; rozmiar 110 – 130 x 200-205 mm.  

 

i) wyklejka przód i tył 4+0 zgodnie z projektem Zamawiającego gramatura papieru 150 

– 200 g 

 

II/ notesy w ramach badania ICCS 2022 

 

a) nakład 3250 szt.  

b) format A5 

c) Okładka: 

● autorska oprawa, oprawa twarda,  

● kolor 4 +0, 

● papier oklejki 150-200 g 

● folia mat/lakier jednostronna – do uzgodnienia z Zamawiającym 

● rogi zaokrąglone 

d) Środek: 

● ilość kartek: 73 kartki / 146 stron,  

● gramatura papieru 90 gram 

● kolor papieru biały, 

● papier, na którym będzie drukowany środek nie może być powlekany, 

● kolor nadruku 1+1 (z identycznym nadrukiem na wszystkich kartkach – 2 wzory stron 

zgodnie z załączonym projektem) 

● rogi zaokrąglone 

e) Wkładki tematyczne: 

● Ilość 3- dwustronnych , 

● Kolor nadruku 4+4, 

● Papier biały 150 – 170 g 

● rogi zaokrąglone 

● Zamawiający uzgodni wspólnie z Wykonawcą miejsca umieszczenia wkładek 

  

f) Oprawa szyto-klejona 



 

g) Dodatkowe wyposażenie - dopasowane kolorystycznie do projektu propozycja do 

zatwierdzenia Zamawiającego 

● tasiemka wewnątrz notesu 

● gumka zewnętrzna na notesie 

 

h) kieszonka klejona na tył wewnętrzny okładki papier biały 4+4, gramatura papieru 150 - 

170 g. Funkcją kieszonki jest ukrycie gumek, a także przechowywanie notatek, 

wizytówek; rozmiar 110 – 130 x 200-205 mm.  

 

i) wyklejka przód i tył 4+0 zgodnie z projektem Zamawiającego gramatura papieru 150 

– 170 g 

 

Projekty dla próbnych wydruków środka i wkładek tematycznych oraz okładek i wklejek 

zgodnie z parametrami opisanymi powyżej w pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia 

stanowią odpowiednio: 

 Załącznik 1a – środek 

 Załącznik 1b – wkładka tematyczna ZSK 

 Załącznik 1c – wkładka tematyczna ICCS 

 Załącznik 2a – okładka ZSK 

 Załącznik 2b – wyklejka ZSK 

 Załącznik 3a – okładka ICCS 

 Załącznik 3b – wyklejka ICCS 

 

3. PRÓBNE WYDRUKI 

 

Wykonawca przygotuje dla obydwu wariantów publikacji proof okładki, proof wkładek 

tematycznych oraz proof środka do akceptacji Zamawiającego przed drukiem. Termin 

przekazania proofów zgodnie z pkt 4 OPZ. Wydruk próbny ma być wykonany w papierze 

docelowym na maszynie cyfrowej. 

 

4. HARMONOGRAM REALIZACJI 

 

W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże projekt wariantów publikacji w 

uzgodnionym formacie. 

W terminie 5 dni roboczych od przekazania projektów Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu proofy do akceptacji. 

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania proofów zatwierdzi je  lub zgłosi 

uwagi. 

W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania 

uwag dostarczy poprawione proofy. 

Wykonawca przystąpi do druku po zatwierdzeniu przez Zamawiającego proofów. 

Wykonawca wydrukuje i dostarczy zamówienie do siedziby Zamawiającego w terminie 14 

dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Zamawiającego proofów. 

 

 

 



5. DOSTAWA I WYSYŁKA 

 

Całość zamówienia zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy 

ul. Górczewskiej 8, w dni powszednie, w godz. 08.00 - 16.00. Koszt dostawy/wysyłki 

zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie będzie 

realizowane (druk + dostawa w dwóch partiach) - odrębnie dla publikacji i odrębnie dla 

notesów, chyba, że Zamawiający zleci realizację pełnego zakresu przedmiotu Umowy 

jednorazowo. 

 

6. ODBIÓR I ROZLICZENIE 

 

Po dostawie zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych 

dostawa zostanie sprawdzona przez Zamawiającego oraz zostanie sporządzony i 

podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.  

  

W przypadku uwag (niezgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub projektem  

przekazanym przez Zamawiającego) Wykonawca odbierze od Zamawiającego na swój 

koszt dostawę i w terminie 5 dni roboczych poprawi zamówienie i ponownie dostarczy do 

siedziby Zamawiającego. 

 

Podstawą do wystawienia FV/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

Płatność nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia prawidłowo 

wystawionej FV/rachunku do siedziby Zamawiającego. 

 

 

7. WIZUALIZACJA 

 

Druk autorskiej publikacji realizowany będzie zgodnie z : 

● Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

● Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektu „ICCS 2022” 

● Systemem identyfikacji wizualnej projektów Instytutu Badań Edukacyjnych. 

● Przekazanym po podpisaniu umowy projektem. 

 

 

 


