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Znak sprawy: OP-ZP.272.3.00078.2015.AG   Zał. nr 3 do siwz/zał. nr 1 do umowy 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (sopz) 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania wraz z opracowaniem projektu 

graficznego, składem, łamaniem i dostawą kalendarzy na 2016 rok. 

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 

do siwz. 

 

Zakres nr I  

 

Kalendarz książkowy w twardej oprawie.  

Ilość: 400 szt. 

 

     Kalendarz książkowy typu Manager 340d. 

Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Format: 203x283 (A4) +/- 2% 

- Objętość – 352 strony 

- Okładka:  

 oprawa twarda (niepiankowana) – kreda folia aksamitna w kolorze czarnym, ze 

zwykłym tłoczeniem lub nadrukiem logo i rok.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia logotypów (logo województwa 

śląskiego i napis „Śląskie Pozytywna Energia”, logo - manual dostępny na stronie 

www.slaskie.pl w zakładce „do pobrania”) po podpisaniu umowy, celem ich 

umieszczenia na okładce kalendarza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (wzór 

okładki do uzgodnienia przed wykonaniem).  

 Narożnik okrągły prosty, gładki 

 

- Środek kalendarza 

 Papier: kolor biały min. 90g/m²;  

 Wyklejka przód i tył kalendarza (na dwóch stronach okładki), kolor - 4+4 (pełny) 

 4 wklejki jednostronne w środku kalendarza, kolor – 4+0  

zdjęcia i projekt dostarczone przez Zamawiającego 
 

- Kalendarium:  

 Jeden dzień na stronie  

 Kalendarium w kolorze szaro-granatowym w języku PL, GB, D 

 Pole notatkowe poniżej godzin, bieżący tydzień w kalendarzykach skróconych 

 Narożnik bloku prosty 

 Perforacja narożników  

 Dwa rzędy registrów panoramicznych 

 Tasiemka 6mm, czarna z nadrukiem lub wyszyciem nazwy strony Zamawiającego 

(www.slaskie.pl) 

 W pierwszej części kalendarza planery - kalendaria skrócone roczne  

oraz plan roczny 

 Na końcu kalendarza zestaw map: Europa, Polska, Niemcy, Czechy i Słowacja, Polska 

(administracyjna)  

 Notes teleadresowy zintegrowany z blokiem 

 

http://www.slaskie.pl/
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Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze białym kalendarza 

(bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. Nadruk logotypu Śląskie. 

Pozytywna energia w kolorze czarnym. 

Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego zawartości 

i ilości. 

 

Zakres II   

Kalendarz ścienny, trójdzielny  

Ilość: 712 szt 

Kalendarz biurowy trójdzielny, ścienny, ze zrywanymi kartami, z miejscem na nadruk 

reklamowy (+/- 10 cm), na dole pod kalendarium (na podkładzie w kolorze uzgodnionym na 

późniejszym etapie z Zamawiającym). Projekt kalendarium zostanie przekazany przez 

Zamawiającego. 

 

1. Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i polem pod nadruk reklamowy):  

33 cm x 86 cm (dopuszcza się tolerancję +/- 3 cm), CMYK; 

- Kalendarium: układ pionowy, trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria); 

- Kalendarium główne, środkowe (miesiąc bieżący) wybarwione w kolorze białym. 

Kalendaria pomocnicze (miesiąc poprzedni i następny) wybarwione w innym kolorze 

(np. szarym, w kolorze uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym); 

- Kalendarium: klejone, zrywane, z imieninami i numerami tygodni, papier: print speed 

ivory 120g/m2 lub równoważny (Pod pojęciem równoważny Zamawiający rozumie 

papier bezdrzewny; o regularnej, gładkiej powierzchni; nieprzezroczystość nie mniej 

90% wg. ISO 2471 lub równoważnej; o optymalnej drukowości, w ciepłym kremowym 

odcieniu; gramatura 120g/m2). 

- Główka doklejana, tektura introligatorska 1,7 mm, wymiary 330 x 225 cm, miejsce do 

zawieszenia na ścianie;  

Na główce grafika dostarczona przez Zamawiającego na całej szerokości i wysokości z 

matowym laminatem  (materiał zapewnia Wykonawca, zadruk barwny 4+0 (pełen 

kolor);  

- Plecy kalendarza (podkład) – karton gr. min. 300 g w kolorze papieru na kalendarium 

lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym,  całość bigowana w 3 

miejscach nad każdym kalendarium miesięcznym co pozwoli na jego swobodne złożenie 

i włożenie do koperty; 

- Okienko przesuwne, w kolorze czarnym (lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie 

z Zamawiającym) na pasku folii; 

- Stopka - pod trzecią częścią kalendarium (pole pod nadruk reklamowy): 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia logotypów (kolorowe logo 

województwa śląskiego i napis „Śląskie. Pozytywna Energia”, logo - manual dostępny na 

stronie www.slaskie.pl w zakładce „do pobrania” po podpisaniu umowy celem 

umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na reklamę.  

2.   Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze papieru plecków 

kalendarza (bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. Nadruk logotypu 

Śląskie. Pozytywna energia w kolorze czarnym. Koperta ma wymiar złożonego 

kalendarza, tak aby swobodnie go pakować. 

3. Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego 

zawartości i ilości. 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/
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Zakres III 

Notatnik A5 w oprawie z imitacji skóry 

 

Ilość: 600 szt. 

 

1. wymiary: 21 cm x 13,5 cm x 2 cm (+/-5%), 

2. okładka: 

 kolor: czarny 

 usztywniana, bez gąbki zmiękczającej pod materiałem 

 pokryta materiałem imitującym skórę z przodu, z tyłu oraz na grzbiecie,  

3. wnętrze: 

 papier w kolorze „chamois” – czerwone linie na kartkach 

 gramatura papieru: 80g/m2 (+/- 2%), 

 co najmniej 80 kartek 

4. wykończenie: 

 elastyczne zapięcie w postaci czarnej gumki przymocowanej do tylnej okładki,   

oplatającej okładkę przednią, 

 na wewnętrznej stronie okładki tylnej papierowa wąska przegródka na drobne 

karteczki z notatkami, 

 gumka/uchwyt na długopis z boku notatnika 

5. znakowanie:  

 nadruk w jednym kolorze na zewnętrznej stronie okładki (przód i tył), 

 układ graficzny znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 treść nadruku: przód: logo  Województwa Śląskiego  „Śląskie. Pozytywna 

energia”,  tył okładki: napis www.slaskie.pl 

6. opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja 

dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

Zakres IV 

1. Kalendarz książkowy, format A5 

Ilość: 60 sztuk  

    Kalendarz książkowy typu Manager 340d. 

Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Format: 203x283 (A4) +/- 2% 

- Objętość – 352 strony 

- Okładka:  

 oprawa twarda (niepiankowana) – kreda folia aksamitna w kolorze czarnym, ze 

zwykłym tłoczeniem lub nadrukiem logo i rok.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia logotypów (logo województwa 

śląskiego i napis „Śląskie Pozytywna Energia”, logo - manual dostępny na stronie 

www.slaskie.pl w zakładce „do pobrania”) po podpisaniu umowy, celem ich 

umieszczenia na okładce kalendarza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

(wzór okładki do uzgodnienia przed wykonaniem).  

 Narożnik okrągły prosty, gładki 

 

- Środek kalendarza 

 Papier: kolor biały min. 90g/m²;  

 Wyklejka przód i tył kalendarza (na dwóch stronach okładki), kolor - 4+4 (pełny) 

 4 wklejki jednostronne w środku kalendarza, kolor – 4+0  

  zdjęcia i projekt dostarczone przez Zamawiającego 
 

http://www.slaskie.pl/
http://www.slaskie.pl/
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- Kalendarium:  

 Jeden dzień na stronie  

 Kalendarium w kolorze szaro-granatowym w języku PL, GB, D 

 Pole notatkowe poniżej godzin, bieżący tydzień w kalendarzykach skróconych 

 Narożnik bloku prosty 

 Perforacja narożników  

 Dwa rzędy registrów panoramicznych 

 Tasiemka 6mm, czarna z nadrukiem lub wyszyciem nazwy strony Zamawiającego 

(www.slaskie.pl) 

 W pierwszej części kalendarza planery - kalendaria skrócone roczne  

oraz plan roczny 

 Na końcu kalendarza zestaw map: Europa, Polska, Niemcy, Czechy i Słowacja, Polska 

(administracyjna)  

 Notes teleadresowy zintegrowany z blokiem 

 

Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze białym kalendarza 

(bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. Nadruk logotypu Śląskie. 

Pozytywna energia w kolorze czarnym. 

Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego zawartości 

i ilości. 

 

2. Kalendarz ścienny, trójdzielny 

Ilość: 100 sztuk 

Kalendarz biurowy trójdzielny, ścienny, ze zrywanymi kartami, z miejscem na nadruk 

reklamowy (+/- 10 cm), na dole pod kalendarium (na podkładzie w kolorze uzgodnionym na 

późniejszym etapie z Zamawiającym). Projekt kalendarium zostanie przekazany przez 

Zamawiającego. 

1. Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i polem pod nadruk reklamowy):  

      33 cm x 86 cm (dopuszcza się tolerancję +/- 3 cm), CMYK, 

- Kalendarium: układ pionowy, trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria), 

- Kalendarium główne, środkowe (miesiąc bieżący) wybarwione w kolorze białym. 

Kalendaria pomocnicze (miesiąc poprzedni i następny) wybarwione w innym kolorze 

(np. szarym, w kolorze uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym), 

- Kalendarium: klejone, zrywane, z imieninami i numerami tygodni, papier: print speed 

ivory 120g/m2 lub równoważny(Pod pojęciem równoważny Zamawiający rozumie papier 

bezdrzewny; o regularnej, gładkiej powierzchni; nieprzezroczystość nie mniej 90% wg. 

ISO 2471 lub równoważnej; o optymalnej drukowości, w ciepłym kremowym odcieniu; 

gramatura 120g/m2), 

- Główka doklejana, tektura introligatorska 1,7 mm, wymiary 330 x 225 cm, miejsce do 

zawieszenia na ścianie, 

Na główce grafika dostarczona przez Zamawiającego na całej szerokości i wysokości z 

matowym laminatem  (materiał zapewnia Wykonawca, zadruk barwny 4+0 (pełen 

kolor), 

- Plecy kalendarza (podkład) – karton gr. min. 300 g w kolorze papieru na kalendarium 

lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym,  całość bigowana w 3 

miejscach nad każdym kalendarium miesięcznym co pozwoli na jego swobodne złożenie 

i włożenie do koperty, 

- Okienko przesuwne, w kolorze czarnym (lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie 

z Zamawiającym) na pasku folii, 

- Stopka - pod trzecią częścią kalendarium (pole pod nadruk reklamowy): 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia logotypów (kolorowe logo 

województwa śląskiego i napis „Śląskie. Pozytywna energia”, logo - manual dostępny na 

stronie www.slaskie.pl w zakładce „do pobrania” po podpisaniu umowy celem 

umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na reklamę.  

http://www.slaskie.pl/
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2. Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze papieru plecków 

kalendarza (bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. Nadruk logotypu 

„Śląskie. Pozytywna energia”, w kolorze czarnym. Koperta ma wymiar złożonego 

kalendarza, tak aby swobodnie go pakować. 

3. Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego 

zawartości i ilości. 

 

 

3. Kalendarz plakatowy 

Ilość: 250 sztuk 

Każdy kalendarz musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

1) rozmiar: format B2 (+/- 5%);  

2) orientacja: pionowa; 

3) rodzaj papieru: kreda błysk; 

4) gramatura papieru: min. 150g/m²; 

5) zadruk: 4+0 pełnokolorowy jednostronny; 

6) Oprawa – metalowe listwy zaciskowe na krótszych bokach, z zawieszką na górnej   

listwie, 

7) Planer powinien zawierać pole pod nadruk logotypów oraz projekty graficzne z 

wykorzystaniem zdjęc kolorowych o tematyce promocji zdrowia przekazane do wyboru 

Zamawiającego przez Wykonawcę. 

 

Zakres V 

Kalendarz książkowy 

Ilość: 100 sztuk 

Opis:  

Kalendarze książkowe w twardych oprawach. Okładka w kolorze ciemnej wiśni  

z ekologicznej skóry + pianka.  

Każdy kalendarz musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

1. Na okładce tłoczenie: „2016” i herb województwa śląskiego, 

2. Format: A4,  

3. Papier: kolor ecru, min 70g/m2, 

4. Okładka przeszyta w odległości od brzegu ok. 2mm na całej długości, 

5. Kalendarium:  

- standardowe (imieniny, święta, numeracja tygodni), 

- tydzień na dwóch stronach (tzw. tygodniówka), 

- miejsce na notatki, które winno znajdować się przy kalendarium, 

6. W pierwszej części kalendarza planery - kalendaria skrócone roczne i miesięczne, 

7. Na końcu kalendarza mapa województwa śląskiego, Polski, Europy i świata – dopuszcza 

się je w formie dodatkowej wkładki z taśmą przylepną lub rzepem, 

8. Z tyłu notes teleadresowy (min. 10 stron), 

9. Oprawa szyta i klejona, 

10. Registry wycinane, 

11. Tasiemka. 

 

Zakres VI 

Kalendarz ścienny, jednoplanszowy typu plakat 

Ilość: 100 sztuk 

Opis:  

Kalendarz jednoplanszowy typu plakat w formacie B1 w pionie, ze zdjęciem i opisem zdjęcia 

(dostarczone przez Zamawiającego) oraz kolorowym herbem województwa śląskiego i 

napisem „Województwo Śląskie”, umieszczonymi w dolnej części kalendarza. 
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Każdy kalendarz musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

1) Kalendarium na białym tle, cyfry czarne - pogrubiona czcionka; 

2) Papier min. 150g,  kreda błyszcząca; 

3) Druk 4+0; 

4) Oprawa - metalowe listwy zaciskowe na krótszych bokach, z zawieszką na górnej 

listwie; 

5) Herb - manual dostępny na stronie www.slaskie.pl w zakładce „herb i barwy”  

 

Zakres VII 

Kalendarz ścienny, trójdzielny  

Ilość: 100 szt 

Kalendarz biurowy trójdzielny, ścienny, ze zrywanymi kartami, z miejscem na nadruk 

reklamowy (+/- 10 cm), na dole pod kalendarium (na podkładzie w kolorze uzgodnionym na 

późniejszym etapie z Zamawiającym). Projekt kalendarium zostanie przekazany przez 

Zamawiającego 

 

Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i polem pod nadruk reklamowy):  

33 cm x 86 cm (dopuszcza się tolerancję +/- 3 cm), CMYK; 

- Kalendarium: układ pionowy, trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria); 

- Kalendarium główne, środkowe (miesiąc bieżący) wybarwione w kolorze białym. 

Kalendaria pomocnicze (miesiąc poprzedni i następny) wybarwione w innym kolorze 

(np. szarym, w kolorze uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym); 

- Kalendarium: klejone, zrywane, z imieninami i numerami tygodni, papier: print speed 

ivory 120g/m2 lub równoważny (Pod pojęciem równoważny Zamawiający rozumie 

papier bezdrzewny; o regularnej, gładkiej powierzchni; nieprzezroczystość nie mniej 

90% wg. ISO 2471 lub równoważnej; o optymalnej drukowości, w ciepłym kremowym 

odcieniu; gramatura 120g/m2); 

- Główka doklejana, tektura introligatorska 1,7 mm, wymiary 330 x 225 cm, miejsce do 

zawieszenia na ścianie;  

Na główce grafika dostarczona przez Zamawiającego na całej szerokości i wysokości z 

matowym laminatem  (materiał zapewnia Wykonawca, zadruk barwny 4+0 (pełen 

kolor);  

- Plecy kalendarza (podkład) – karton gr. min. 300 g w kolorze papieru na kalendarium 

lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym,  całość bigowana w 3 

miejscach nad każdym kalendarium miesięcznym co pozwoli na jego swobodne złożenie 

i włożenie do koperty; 

- Okienko przesuwne, w kolorze czarnym (lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie 

z Zamawiającym) na pasku folii; 

- Stopka - pod trzecią częścią kalendarium (pole pod nadruk reklamowy): 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia logotypów (kolorowe logo 

województwa śląskiego i napis „Śląskie. Pozytywna Energia”, logo - manual dostępny na 

stronie www.slaskie.pl w zakładce „do pobrania” po podpisaniu umowy celem 

umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na reklamę.  

4.  Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze papieru 

plecków kalendarza (bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. Nadruk 

logotypu Śląskie. Pozytywna energia w kolorze czarnym. Koperta ma wymiar złożonego 

kalendarza, tak aby swobodnie go pakować. 

5. Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego 

zawartości i ilości. 

 

 

http://www.slaskie.pl/
http://www.slaskie.pl/
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Zakres VIII 

Kalendarz typu piórnik w kolorze granatowym. 

Ilość: 20 szt. 

Wymagania techniczne: 

1) Terminarz o druku jednostronnym w oprawie spiralnej; 

2) Kalendarium zawiera 52 kartki (jedna strona na każdy tydzień); 

3) Kalendarium zawiera imieniny i święta;  

4) Podstawę piórnika stanowi stelaż wykonany ze sklejki drewnianej lub tektury o 

grubości od 2 – 3 milimetrów pokrytej okleiną w kolorze granatowym; 

5) Wymiary podstawy piórnika 185 mm x 298 mm; Dopuszcza się tolerancję  +/- 10 

mm; 

6) Wymiary kalendarza 150 mm x 290 mm; Dopuszcza się tolerancję +/- 10 mm; 

7) Pasek pod nadruk reklamowy o wymiarach 50 mm x 290 mm; Dopuszcza się 

tolerancję + - 10 mm. 

 
          przykładowy wygląd kalendarza 

 

Zakres IX  

Kalendarz typu piórnik w kolorze granatowym. 

Ilość: 50 szt. 

Wymagania techniczne: 

 Terminarz o druku jednostronnym w oprawie spiralnej; 

 Kalendarium zawiera 52 kartki (jedna strona na każdy tydzień); 

 Kalendarium zawiera imieniny i święta;  

 Podstawę piórnika stanowi stelaż wykonany ze sklejki drewnianej lub tektury o grubości 

od 2 – 3 milimetrów pokrytej okleiną w kolorze granatowym; 

 Wymiary podstawy piórnika 185 mm x 298 mm; Dopuszcza się tolerancję  +/- 10 mm); 

 Wymiary kalendarza 150 mm x 290 mm; Dopuszcza się tolerancję +/- 10 mm; 

 Pasek pod nadruk reklamowy o wymiarach 50 mm x 290 mm; Dopuszcza się tolerancję 

+/- 10 mm. 

 znakowanie: sitodruk, pełen kolor, 1 miejsce,  

 treść znakowania: znakowanie będzie zawierało min. logo Województwa Śląskiego, logo 

FE Program Regionalny, logo UE EFSI, adres strony internetowej: www.rpo.slaksie.pl; 

Układ graficzny znakowania zawierający podane logotypy, ewentualnie inne treści oraz 
wymiar do uzgodnienia z Zamawiającym: 

 Kolorystyka i układ graficzny logo FE Program Regionalny, logo Województwa Śląskiego 

oraz Unii Europejskiej EFSI zostaną zaprojektowane ściśle według wytycznych 

zamieszczonych na stronach: 

http://www.rpo.slaksie.pl/
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 dla logo UE: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektu  

 dla logo FE Program Regionalny: 

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektu  

 dla logo Województwa Śląskiego: 

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1249379922&art=124937
9975&id_menu=583 .  

 
          przykładowy wygląd kalendarza 

 

Zakres X  

1. Kalendarz ścienny, trójdzielny  

Ilość: 320 szt. 

Kalendarz biurowy trójdzielny, ścienny, ze zrywanymi kartami, z miejscem na nadruk 

reklamowy (+/- 10 cm), na dole pod kalendarium (na podkładzie w kolorze uzgodnionym na 

późniejszym etapie z Zamawiającym). Projekt kalendarium zostanie przekazany przez 

Zamawiającego. 

 

1. Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i polem pod nadruk reklamowy):  

33 cm x 86 cm (dopuszcza się tolerancję +/- 3 cm), CMYK; 

- Kalendarium: układ pionowy, trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria); 

- Kalendarium główne, środkowe (miesiąc bieżący) wybarwione w kolorze białym. 

Kalendaria pomocnicze (miesiąc poprzedni i następny) wybarwione w innym kolorze 

(np. szarym, w kolorze uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym); 

- Kalendarium: klejone, zrywane, z imieninami i numerami tygodni, papier: print speed 

ivory 120g/m2 lub równoważny (Pod pojęciem równoważny Zamawiający rozumie 

papier bezdrzewny; o regularnej, gładkiej powierzchni; nieprzezroczystość nie mniej 

90% wg. ISO 2471 lub równoważnej; o optymalnej drukowości, w ciepłym kremowym 

odcieniu; gramatura 120g/m2); 

- Główka doklejana, tektura introligatorska 1,7 mm, wymiary 330 x 225 cm, miejsce do 

zawieszenia na ścianie;  

Na główce grafika dostarczona przez Zamawiającego na całej szerokości i wysokości z 

matowym laminatem  (materiał zapewnia Wykonawca, zadruk barwny 4+0 (pełen 

kolor);  

- Plecy kalendarza (podkład) – karton gr. min. 300 g w kolorze papieru na kalendarium 

lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym,  całość bigowana w 3 

miejscach nad każdym kalendarium miesięcznym co pozwoli na jego swobodne złożenie 

i włożenie do koperty; 

- Okienko przesuwne, w kolorze czarnym (lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie 

z Zamawiającym) na pasku folii; 

- Stopka - pod trzecią częścią kalendarium (pole pod nadruk reklamowy): 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia logotypów zgodnie z pkt. X.5. 

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektu
http://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektu
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1249379922&art=1249379975&id_menu=583
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1249379922&art=1249379975&id_menu=583
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2. Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze papieru plecków 

kalendarza (bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. Nadruk zestawu 

logotypów zgodnie z pkt. X.5. Koperta ma wymiar złożonego kalendarza, tak aby 

swobodnie go pakować. 

3. Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego 

zawartości i ilości. 

 

 

2. Kalendarz planszowy dwustronny  

Ilość – 320 szt. 

a) Format: 

Wymiary kalendarza złożonego: 330x330 mm (+/- 10%). Wymiary rozłożonego 

kalendarza  660 x 330 (+/-10%). 

b) Zawartość: 

Pełen kolor (CMYK) 4+4, pionowy, papier kredowy,  

Gramatura papieru min. 200 gr Nadruk dwustronny (okładka + 12 kart) według 

zaakceptowanego projektu.  

Na każdej z kart z jednej strony powierzone zdjęcia/grafiki na drugiej stronie poziome 

kalendarium dzielone na 3 miesiące. Kalendarium zindywidualizowane (dni świąteczne 

w kolorystyce projektu).Widok po rozłożeniu: zdjęcie/grafika u góry w środku spirala w 

kolorze ustalonym z Zamawiającym u dołu trójdzielne kalendarium. 

c) Znakowanie: 

Pod kalendarium informacje na stopce z danymi teleadresowymi Zamawiającego, dwa 

zestawy 3 logotypów oraz informacją o finansowaniu (zgodnie z pkt X.5).  

d) Pakowanie: 

Każdy egzemplarz kalendarza zapakowany w kartonowe pudełko lub kopertę 

kartonową, bez nadruku. Pakowanie zbiorcze w karton po max 50 sztuk w kartonie, z 

informacją o rodzaju i liczbie sztuk zamieszczoną na kartonie. 

e) Dostawa kalendarzy: 

Do siedziby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, do miejsca uzgodnionego z 

Zamawiającym. 

 

 

3. Kalendarz biurkowy Piramidka 

 

Ilość: 600 szt. 

 

a) Format:  

Kalendarz poziomy stojący o profilu trójkątnym, oprawa spiralowana  

Pełen wymiar szer. 245 mm x 140 mm,  

b) Zawartość: 

Podstawa o profilu trójkątnym  245 mm x 140 mm (+/- 5%) oraz 26 kart (po 13 kart w 

każdym bloku położonych sąsiadująco) o wymiarach 120 mm x 120 mm złączonymi z 

podstawą odrębną spiralą w kolorze ustalonym z Zamawiającym 

Karty zaprojektowane zgodnie z linią graficzną kalendarzy. 

- I blok –Na każdej z kart powierzone zdjęcia/grafiki na drugiej stronie kalendarium 

miesięczne (w jednym zestawie obejmujące 12 miesięcy (1 miesiąc na 1 karcie) 

Kalendarium zindywidualizowane (dni świąteczne w kolorystyce projektu) 

- II blok, obustronnie zdjęcie/grafika/tekst uzgodnione z Zamawiającym oraz miejsce 

na notatki   

- druk dwustronny pełny kolor 4+4 

- lakier akrylowy mat lub błysk (opcjonalnie: lakier selektywny - TWIN lub UV, folia 

matowa lub błyszcząca) 

- Papier kalendarium: Kreda 170 g 
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- Papier podstawa: Karton 300 g 

- Każdy egzemplarz kalendarza zapakowany w kartonowe pudełko lub kopertę, bez 

nadruku. 

c) Znakowanie: 

Stopka (front na składanej podstawie): 

- wymiary stopki: szer. 245 mm wys. 20 mm  

- zadruk w pełnym kolorze,  nadruk dwóch zestawów 3 logotypów oraz informacji o 

finansowaniu (zgodnie z pkt X.5) 

d) Dostawa kalendarzy: 

Do siedziby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, do miejsca uzgodnionego 

z Zamawiającym. 

 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

 

4. Kalendarz książkowy w twardej oprawie.  

Ilość: 130 szt. 

    Kalendarz książkowy typu Manager 340d. 

Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Format: 203x283 (A4) +/- 2% 

- Objętość – 352 strony 

- Okładka:  

 oprawa twarda (niepiankowana) – kreda folia aksamitna w kolorze czarnym, ze 

zwykłym tłoczeniem lub nadrukiem logo i rok.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołączenia logotypów zgodnie z zapisem pkt. 1 

SOPZ. 

 Narożnik okrągły prosty, gładki 

 

- Środek kalendarza 

 Papier: kolor biały min. 90g/m²;  

 Wyklejka przód i tył kalendarza (na dwóch stronach okładki), kolor - 4+4 (pełny) 

 4 wklejki jednostronne w środku kalendarza, kolor – 4+0  

zdjęcia i projekt dostarczone przez Zamawiającego 

 

- Kalendarium:  

 Jeden dzień na stronie  

 Kalendarium w kolorze szaro-granatowym w języku PL, GB, D 

 Pole notatkowe poniżej godzin, bieżący tydzień w kalendarzykach skróconych 



 

11 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 Narożnik bloku prosty 

 Perforacja narożników  

 Dwa rzędy registrów panoramicznych 

 Tasiemka 6mm, czarna z nadrukiem lub wyszyciem nazwy strony Zamawiającego 

(www.rpo.slaskie.pl) 

 W pierwszej części kalendarza planery - kalendaria skrócone roczne oraz plan roczny 

 Na końcu kalendarza zestaw map: Europa, Polska, Niemcy, Czechy i Słowacja, Polska 

(administracyjna)  

 Notes teleadresowy zintegrowany z blokiem 

 

Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze białym kalendarza 

(bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. Nadruk logotypów zgodnie z 

pkt. X.5.  

Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego zawartości 

i ilości. 

 

5. Ogólne wytyczne dotyczące projektów graficznych w zakresie nr X: 

Wykonawca opracuje projekty graficzne kalendarzy o których mowa w punktach od 1 do 4               

z wykorzystaniem zdjęć/grafik przekazanych przez Zamawiającego. Projekty graficzne 

zostaną opracowane zgodnie za szczegółowymi wskazówkami, które Zamawiający 

przekaże po podpisaniu umowy. Projekty graficzne wszystkich materiałów powinny 

uwzględniać konieczność zamieszczenia elementów obowiązkowych – wybór konkretnych 

elementów, ich lokalizacja i układ zostaną uzgodnione z Zamawiającym: 

 logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo Województwa Śląskiego, logo UE 

+ odniesienie do funduszu Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne:  

 

 logo Województwa Śląskiego, logo NSS Program Regionalny, logo UE + odniesienie do 

funduszu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: http://rpo2007-

2013.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1305627413&art=1249555159&id_m=231&kat=&katrodzi

c= 

 dane teleadresowe Zamawiającego 

 adres strony internetowej: www.rpo.slaskie.pl 

Każdy projekt graficzny przed wydrukiem musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia na wydrukowanych materiałach nadruków 

Wykonawcy. 

 

Zakres XI  

Kalendarz kieszonkowy A6 tygodniowy. 

Ilość: 200 szt 

Format bloku: 87 x 150 mm (+/-10%), 

Układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), 

Papier: jasny kremowy lub biały 70g/ m2, wyklejki papier 140g/ m2 

Druk: szaro-niebieski lub szaro-bordowy 

Kalendarium wielojęzyczne np. PL, GB, FR przy czym obowiązkowe jest kalendarium w 

języku polskim,  imieniny i święta, na dole kalendarium plan całego miesiąca. 

Wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, okładka 

usztywniana tekturą,  tasiemka  w kolorze granatowym, niebieskim lub szarym z adresem 

strony internetowej www.ewt.slaskie.pl (do uzgodnienia z Zamawiającym),  zaokrąglone 

rogi boków kalendarza. 

http://rpo2007-2013.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1305627413&art=1249555159&id_m=231&kat=&katrodzic
http://rpo2007-2013.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1305627413&art=1249555159&id_m=231&kat=&katrodzic
http://rpo2007-2013.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1305627413&art=1249555159&id_m=231&kat=&katrodzic
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.ewt.slaskie.pl/
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Okładka: oprawa miękka, matowa, skóropodobna z delikatną fakturą. Okładka powinna być 

w kolorze granatowym, niebieskim lub szarym, z przeszyciem w kolorze granatowym, 

niebieskim lub szarym – kolor okładki i przeszycia do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Część informacyjna: np. plan roczny 2015, 2016, 2017, telefoniczne numery kierunkowe. 

Wyklejka: wyklejka  zawierająca dane teleadresowe instytucji. Dane teleadresowe zostaną 

przekazane przez Zamawiającego 

Kalendarz powinien zawierać m.in. dodatkowe kartki na kontakty i notatki. 

Znakowanie: tłoczenie. Tłoczenie logotypów na przedniej stronie okładki kalendarza -

dokładne miejsce znakowania zostanie ustalone z Zamawiającym. 

Kolorystyka i układ graficzny logo EWT, logo Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej 

zostaną zaprojektowane ściśle według wytycznych wskazanych przez Zamawiającego.  

Opakowanie kalendarzy : kalendarze  powinny być zapakowane po 10 sztuk w pudełku. 

Na opakowaniu winna być umieszczona informacja dotycząca przedmiotu zamówienia i 

ilości. 

 

Zakres XII  

Kalendarz ścienny, trójdzielny  

Ilość: 300 szt 

Kalendarz biurowy trójdzielny, ścienny, ze zrywanymi kartami, z miejscem na nadruk 

reklamowy (+/- 10 cm), na dole pod kalendarium (na podkładzie w kolorze uzgodnionym na 

późniejszym etapie z Zamawiającym). Projekt kalendarium zostanie przekazany przez 

Zamawiającego 

 

1.   Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i polem pod nadruk reklamowy):  

33 cm x 86 cm (dopuszcza się tolerancję +/- 3 cm), CMYK; 

- Kalendarium: układ pionowy, trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria); 

- Kalendarium główne, środkowe (miesiąc bieżący) wybarwione w kolorze białym. 

Kalendaria pomocnicze (miesiąc poprzedni i następny) wybarwione w innym kolorze 

(np. szarym, w kolorze uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym); 

- Kalendarium: klejone, zrywane, z imieninami i numerami tygodni, papier: print 

speed ivory 120g/m2 lub równoważny (Pod pojęciem równoważny Zamawiający 

rozumie papier bezdrzewny; o regularnej, gładkiej powierzchni; nieprzezroczystość 

nie mniej 90% wg. ISO 2471 lub równoważnej; o optymalnej drukowości, w ciepłym 

kremowym odcieniu; gramatura 120g/m2); 

- Główka doklejana, tektura introligatorska 1,7 mm, wymiary 330 x 225 cm, miejsce 

do zawieszenia na ścianie;  

Na główce grafika dostarczona przez Zamawiającego na całej szerokości i wysokości 

z matowym laminatem  (materiał zapewnia Wykonawca, zadruk barwny 4+0 (pełen 

kolor);  

- Plecy kalendarza (podkład) – karton gr. min. 300 g w kolorze papieru na 

kalendarium lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym,  całość 

bigowana w 3 miejscach nad każdym kalendarium miesięcznym co pozwoli na jego 

swobodne złożenie i włożenie do koperty; 

- Okienko przesuwne, w kolorze czarnym (lub innym uzgodnionym na późniejszym 

etapie z Zamawiającym) na pasku folii; 

- Stopka - pod trzecią częścią kalendarium (pole pod nadruk reklamowy): 

3 logotypy umieszczone pod kalendarium: 

    - logo EWT 

    - logo Województwa Śląskiego 

    - logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). Logo 

Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na 

stronie: www.slaskie.pl/logo. Logo UE zaprojektowane wg wytycznych 

http://www.slaskie.pl/logo
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zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

2. Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę w kolorze papieru 

plecków kalendarza (bez wycięcia), zamykaną na rzep lub metalową końcówkę. 

Koperta ma wymiar złożonego kalendarza, tak aby swobodnie go pakować. 

3. Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem 

jego zawartości i ilości. 

 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm
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