
 

Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zakres III) 

Załącznik nr 3 do siwz/ 

Załącznik do wzoru umowy 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

ZAKRES I 

 

1. Kalendarz książkowy  

Ilość: 550 szt. 

 

1.  Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Format: A5 pion 148x210 mm 

- Objętość – 200 stron 

Okładka: 

 Oprawa w kolorze żółtym (Pantone) z nadrukiem uszlachetnionym folią matową  

 Papier offsetowy Amber Graphic ( gramatura 300g, nieprzezroczystość(%) 100, 

białość (CIE) 143, szorstkość (Bendtsen, ml/min) 220 lub równoważny pod 

względem gramatury, koloru i faktury. Papier biały niepowlekany przeznaczony do 

druku książek, słowników, broszur itp.  

 Okładka składa się z 4 części, z czego 2 skrzydełka sklejone i połączone z 

wkładem 

 Sposób mocowania wkładu do okładki – tylna część okładki połączona ze spiralą  

 Narożnik okładki prosty 

 Oprawa na grubej (pojedynczy splot) metalowej żółtej sprali kolor zbliżony do 

druku Pantone okładki kalendarza. 

 Do okładki mocowana gumka standardowa o szerokości 5mm w kolorze żółtym 

zbliżonym do koloru okładki. 

 

          Środek kalendarza 

 Papier offsetowy Alto (gramatura 90g, bezdrzewny w kolorze kości słoniowej 

(ivory), lub równoważny pod względem gramatury, koloru i faktury. Zadruk 4/4. 

Papier niepowlekany, produkowany z celulozy bielonej metodą bezchlorową (TCF), 

nie zawiera wybielaczy optycznych (OBA-free). 

 Przekładki-koperty: 12 sztuk (1 przekładka przed każdym miesiącem)  

Papier offsetowy Amber Graphic ( gramatura 120g, nieprzezroczystość(%) 96, 

białość (CIE) 143, szorstkość (Bendtsen, ml/min) 160 ) lub równoważny pod 

względem gramatury, koloru i faktury. Papier zadrukowany Pantone + K.  

 

2. Projekt graficzny całego kalendarza dostarczony zostanie przez Zamawiającego 

 

 3. Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego   

    zawartości i ilości. 

 

 



            
 
  Przykładowe zdjęcie okładki  

 

 

 

 

 

 

               
 
               Przykładowe zdjęcie mocowania 

 

 

 

 

 

 



               
 
                   Przykładowe zdjęcie przekładki z kieszonką 
 

 

 

 

2. Kalendarz ścienny, trójdzielny  

Ilość: 850 szt 

1. Kalendarz biurowy trójdzielny, ścienny, ze zrywanymi kartami, z nadrukiem 

reklamowym – projekt (układ graficzny) kalendarza dostarczony przez 

Zamawiającego. 

     Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i całym podkładem):  

33 cm x 86 cm (dopuszcza się tolerancję +/- 0,5 cm), CMYK; 

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

- Kalendarium wybarwione w kolorze białym.  

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

z miejscem do zawieszenia na ścianie;  

Na główce grafika dostarczona przez Zamawiającego na całej szerokości i 

wysokości      z matowym laminatem (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, zadruk na całej powierzchni 

plecków CMYK 

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

etapie z Zamawiającym) na pasku folii. 

 

2. Projekt graficzny całego kalendarza dostarczony zostanie przez Zamawiającego 

 



3. 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. Miejsce nadruku 

do uzgodnienia z Zamawiającym. Koperta ma wymiar złożonego kalendarza, tak 

aby swobodnie go pakować. 

    4.Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego  

       zawartości i ilości. 

 

                                             Przykładowe zdjęcie kalendarza 

 

    

 

 

 



3. Kalendarz plakatowy 

Ilość: 300 sztuk 

1. Każdy kalendarz musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

 rozmiar: format B2 (+/- 3%); 

 orientacja: pionowa; 

 rodzaj papieru: kreda matowa; 

 gramatura papieru: min. 250g/m²; 

 zadruk: 4+0 pełnokolorowy jednostronny 

 oprawa–listwa zaciskowe wykańczająca w kolorze białym na krótszych 

bokach,             

   z zawieszką na górnej listwie. 

 

2. Projekt graficzny całego kalendarza dostarczony zostanie przez Zamawiającego 

3. Kalendarze powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i dostarczone do 

Zamawiającego. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego 

zawartości i ilości. 

 

 

 

                         Przykładowe zdjęcie kalendarza 

 

 



4. Kalendarz typu piórnik 

Ilość: 100 szt. 

Wymagania techniczne: 

 Terminarz o druku jednostronnym w oprawie spiralnej; 

 Kalendarium zawiera min. 52 kartki (jedna strona na każdy tydzień) plus dwie 

kartki roczne: rok 2017 i rok 2018; 

 Okładka kalendarza i pierwsza strona z kalendarium rocznym z nadrukiem 

zgodnym z  

        projektem dostarczonym przez Zamawiającego 

 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 czarnym lub 

granatowym; 

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

10 mm; 

 Wymiary kalendarza 140 mm x 290 mm; Dopuszcza się tolerancję +/- 10 mm; 

 Cała powierzchnia plecków przeznaczonych pod nadruk reklamowy o wymiarach            

185 mm x 298 mm zadrukowana; Dopuszcza się tolerancję + - 10 mm – nadruk 

zgodny z projektem dostarczonym przez Zamawiającego. 

 
                           Poglądowe zdjęcie kalendarza 

 

 

ZAKRES II 

 

 

Ogólne wytyczne dotyczące projektów graficznych: 

Wykonawca opracuje projekty graficzne kalendarzy, o których mowa w punktach                                 

od 2 do 6, zgodnie z projektem graficznym (zdjęcia, tekst) zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Tekst merytoryczny zostanie dostarczony Wykonawcy po zawarciu umowy. 

Na kalendarzach zostaną umieszczone:   

- logo Województwa Śląskiego, dostępne na stronie: 

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1249379922&art=12493

79975&id_menu=583 

- adres strony internetowej: www.slaskie.pl 

- dane teleadresowe Zamawiającego, 

http://www.slaskie.pl/


- Informacja o finansowaniu: 

 „Kalendarz sfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach działań 

profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych na problematykę przeciwdziałania nadwadze i 

otyłości wśród dzieci i młodzieży”.  

 „Kalendarz sfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach działań 

profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych na problematykę używania tytoniu wśród dzieci i 

młodzieży”. 

Powyższe zapisy nie mogą pojawić się łącznie na przedmiocie zamówienia. Liczba 

egzemplarzy poszczególnych kalendarzy uwzględniająca jedną lub drugą informację o źródle 

finansowania zostanie określona przez Zamawiającego i przekazana Wykonawcy po zawarciu 

umowy wraz z ww. projektem.  

Wykonawca zaprojektuje kalendarze z wykorzystaniem zdjęć nawiązujących do zdrowego 

trybu życia i odżywiania (np. zdjęcia owoców, warzyw, osób uprawiających sport itp.) oraz 

do profilaktyki antynikotynowej – minimum 3 propozycje dla każdego z rodzaju kalendarza, 

do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca przygotuje także propozycje haseł 

promujących zdrowy tryb życia – minimum 5 propozycji do akceptacji przez Zamawiającego. 

Każdy projekt graficzny przed wydrukiem musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia na wydrukowanych materiałach nadruków 

Wykonawcy. 

 

1. Wykonanie projektu graficznego oraz druk kalendarza trójdzielnego na rok 2017:   

a) Nakład: 640 szt. 

b) Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i polem pod nadruk reklamowy):320  

x 800 mm (dopuszcza się tolerancję +/- 10 mm), 4+0 CMYK. 

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

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

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

kolorze (np. szarym lub innym w kolorze uzgodnionym 

z Zamawiającym po zawarciu umowy). 

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

w kolorze białym 120g/m2.  

- Główka doklejana, tektura introligatorska 1,7 mm, wymiary 320 x 200 mm (+/- 10 

mm, otwór służący do zawieszenia na tylnej stronie główki (niewidoczny po 

zawieszeniu kalendarza). 

- Na główce grafika opracowana przez Wykonawcę na podstawie wytycznych 

otrzymanych od Zamawiającego, opisanych w pkt 1 na całej szerokości i wysokości 

wypukła lakierowana (lakier UV), zadruk barwny 4+0 CMYK. 

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

lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym po zawarciu umowy, 

z grafiką uzgodnioną z Zamawiającym na późniejszym etapie, 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) 290 x 50 mm 

(+/- 10 mm): Znakowanie: zadruk w pełnym kolorze, zgodnie z Punktem 1 z danymi 

teleadresowymi Zamawiającego, z logotypem, stroną internetową i informacją o 

finansowaniu.  

c) Pakowanie: 

Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę dopasowaną do wielkości 

kalendarza. 

Kalendarze muszą być dostarczone w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk, 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. z informacją o rodzaju i liczbie sztuk 

zamieszczoną na opakowaniu. 

2. Wykonanie projektu graficznego oraz druk kalendarza planszowego na rok 2017  

a) Nakład – 640 szt. 

b) Format: 

Wymiary kalendarza złożonego: szer.:520 x wys.:450 mm (+/- 10 mm). 

c) Zawartość: 

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

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

Na każdej z kart z jednej strony grafika opracowana przez Wykonawcę                      

na podstawie wytycznych otrzymanych od Zamawiającego, opisanych w pkt 1. 

Kalendarium zindywidualizowane (dni świąteczne w kolorystyce projektu).  

d) Znakowanie: 

Zadruk w pełnym kolorze, zgodnie z Punktem 1 z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego, z logotypem, stroną internetową i informacją o finansowaniu. 

e) Pakowanie: 

Każdy egzemplarz kalendarza zapakowany w kartonowe pudełko lub kopertę 

kartonową, bez nadruku. Pakowanie zbiorcze w karton po 20 sztuk w kartonie,               

z informacją o rodzaju i liczbie sztuk zamieszczoną na kartonie. 

 

3. Wykonanie projektu graficznego oraz druk kalendarza typu piórnik na rok 2017:  

a) Nakład: 200 szt. 

b) Format: 

Podstawę piórnika stanowi stelaż wykonany ze sklejki drewnianej lub tektury                          

o grubości od 2-3 milimetrów pokrytej okleiną w kolorze ustalonym                                

z Zamawiającym na późniejszym etapie. 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. 

c) Zawartość: 

Terminarz o druku jednostronnym w oprawie spiralnej. Kalendarium zawiera 52 kartki 

(jedna strona na każdy tydzień). Kalendarium zawiera imieniny i święta. Okładka                              

z grafiką opracowaną przez Wykonawcę na podstawie wytycznych otrzymanych od 

Zamawiającego, opisanych w pkt 1. 



d) Znakowanie: 

Zadruk w pełnym kolorze, zgodnie z Punktem 1 z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego, z logotypem, stroną internetową i informacją o finansowaniu. 

e) Pakowanie:  
Pakowanie zbiorcze w karton bez nadruku. Pakowane po 20 sztuk, z informacją                        

o rodzaju i liczbie sztuk zamieszczoną na kartonie. Karton dopasowany wymiarami          

do piórnika.  

 

4. Wykonanie projektu graficznego oraz druk kalendarza biurkowego piramidka na rok 

2017 
 

a) Nakład: 600 szt. 

b) Format:  

Kalendarz poziomy stojący o profilu trójkątnym, oprawa spiralowana  

Pełen wymiar szer. 245 mm x 140 mm +/-10mm,  

c) Zawartość: 

Podstawa o profilu trójkątnym  245 mm x 140 mm (+/- 10 mm) oraz 26 kart (po 13 

kart w każdym bloku położonych sąsiadująco) o wymiarach 120 mm x 120 mm +/-10 

mm, złączonymi z podstawą odrębną spiralą w kolorze ustalonym  

z Zamawiającym. 

 

Karty zaprojektowane zgodnie z linią graficzną kalendarzy. 

- I blok, na każdej z kart grafika opracowana przez Wykonawcę na podstawie 

wytycznych otrzymanych od Zamawiającego, opisanych w pkt 1. II blok - 

kalendarium miesięczne obejmujące 12 miesięcy (1 miesiąc na 1 karcie). Kalendarium 

zindywidualizowane (dni świąteczne w kolorystyce projektu). 

- druk jednostronny pełny kolor 4+4 

- lakier wybiórczo (lakier UV) 

- Papier kalendarium: Kreda 170 g 

- Papier podstawa: Karton 300 g 

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

nadruku. 

 

d) Znakowanie: 

Stopka (front na składanej podstawie): 

- wymiary stopki: szer. 245 mm wys. 20 mm +/-10 mm,   

-zadruk w pełnym kolorze, zgodnie z Punktem 1 z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego, z logotypem, stroną internetową i informacją o finansowaniu. 

e) Pakowanie:  

Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, max po 50 sztuk                 

w kartonie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis                           

z dokładnym podaniem jego zawartości i ilości. 

 

 

 



Poglądowe zdjęcie: 

 

 
 

6. Wykonanie projektu graficznego oraz druk Kalendarzy książkowych z oprawą 

autorską na rok 2017  (projekt oprawy uzgodniony z Zamawiającym) 

a) Nakład: 260 szt. 

b) Format:  

A4, Format bloku: szer. 210 x wys. 260 mm (+/-20 mm) 

c) Zawartość: 

 Wykończenie: blok szyty, 

 Objętość: 144 strony (bez wklejek informacyjnych) +/- 20 stron, 

 przed kalendarium na stronach rozkładowych na stronie lewej rozpisany na miesiące 

rok 2016 i na stronie prawej rozpisany na miesiące rok 2018.                       Na 

kolejnych stronach rozkładowych skrócony plan roczny na rok 2017 (na stronie w 

pionowych kolumnach po 3 miesiące) - cały rok będzie zawarty na 4 kolejnych 

stronach. 

 Kalendarium:-min. 4-języczne: w tym polski, angielski, niemiecki, rosyjski. 

 druk kolorowy: kolor ustalony z Zamawiającym, oznaczanie dni wolnych                 

od pracy i świąt, imienin. Ponadto, oznaczenie wschodu, zachodu słońca                    

i księżyca. Informacja o liczbie dni, które upłynęły oraz pozostałej do końca roku 

liczbie dni. 

 układ kalendarium: pionowy. 

 Każdy miesiąc powinien zaczynać się kalendarium miesięcznym (1 strona) oraz 1 

stroną na notatki. 

 każdy tydzień roku zawarty na dwóch stronach z adekwatną liczbą rzędów 

umożliwiających sporządzanie notatek z podziałem dni na godziny. 

 na dole stron rozkładowych umieszczone miniaturowe kalendarium 12 miesięcy. 

Miniaturowe kalendarium powinno uwzględniać pod napisem każdego miesiąca, 

nr porządkowy tygodnia roku (kolumny).  

 na końcu – notes teleadresowy zintegrowany z blokiem (min. 8 stron). 

 papier: offset 90 g/m2, biały lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 

 perforacja narożników kalendarium. 

file:///C:/Users/lorekm/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/TX4MQLBJ/PROGRAM 2014/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/lorekm/Desktop/jiuji.docx


 dwa rzędy registrów. 

 Wyklejki: papier offset 90 g/m2, zawartość (np. mapy, numery kierunkowe itp.) 

zostanie wybrana i uzgodniona przez Zamawiającego na późniejszym etapie. 

Pozostała część wklejki zostanie opracowana przez Wykonawcę                     na 

podstawie wytycznych otrzymanych od Zamawiającego, opisanych w pkt 1, druk 

kolor (4+4 CMYK). 

• Okładka skóropodobna lub inna umożliwiająca tłoczenie (okładka autorska), kolor 

okładki uzgodniony z Zamawiającym, oprawa twarda z podkładem z pianki, szyta i 

klejona z kapitałką w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

• Proste rogi okładki. 

• Na przedniej okładce tłoczenie grafiki obejmującej max. 1/3 powierzchni 

uwzględniające: rok 2017 i grafikę uzgodnioną z Zamawiającym odpowiednio 

dopasowane do całości okładki.  

• Na początku kalendarza 1 wkładka z nadrukiem zgodnie z Punktem 1  

z danymi teleadresowymi Zamawiającego, z logotypem, stroną internetową                  i 

informacją o finansowaniu, następna kartka ze stroną na dane personalne,taśma do 

zaznaczania stron, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (wklejona do bloku 

kalendarza). 

d) Pakowanie:  

Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, max po 20 sztuk 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym 

podaniem jego zawartości i ilości. 

e) Znakowanie: 

Nadruk na wkładce do kalendarza zgodnie z Punktem 1 z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego, z logotypem, stroną internetową i informacją o finansowaniu. 

f) Dostawa: 

Do siedziby Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach do pomieszczenia wskazanego 

przez Zamawiającego. 

 

ZAKRES III 

 

Ogólne wytyczne dotyczące projektów graficznych: 

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

do 4. zgodnie z Linią graficzną dla RPO WSL 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 1  

do SOPZ. Projekty graficzne zgodne z linią wizualizacji RPO WSL 2014-2020 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:   

 



 Kolorystyka i układ graficzny logo FE Program Regionalny, logo Województwa 

Śląskiego oraz Unii Europejskiej EFSI zostaną zaprojektowane ściśle według 

wytycznych 

zamieszczonych na stronach: 

 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 . 

 dane teleadresowe Zamawiającego 

 adres strony internetowej: www.rpo.slaskie.pl 

 Informacja o finansowaniu: Projekt/Kalendarz współfinansowany ze środków  Unii 

Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Każdy projekt graficzny przed wydrukiem musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia na wydrukowanych materiałach nadruków 

Wykonawcy. 

 

1. Wykonanie projektu graficznego oraz druk kalendarza trójdzielnego na rok 

2017:   

a) Nakład: 320 szt. 

b) Każdy kalendarz musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

- Całkowity wymiar kalendarza (z główką i polem pod nadruk reklamowy):320  

x 800 mm (dopuszcza się tolerancję +/- 10 mm), 4+0 CMYK; 

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

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

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

kolorze (np. szarym lub innym w kolorze uzgodnionym na późniejszym etapie  

z Zamawiającym); 

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

w kolorze białym min. 120g/m2  

- Główka doklejana, tektura introligatorska 1,7 mm, wymiary 320 x 200 mm (+/- 

10 mm, otwór służący do zawieszenia na tylnej stronie główki (niewidoczny po 

zawieszeniu kalendarza); 

- Na główce grafika opracowana przez Wykonawcę na podstawie Linii graficznej dla 

RPO WSL 2014-2020 na całej szerokości i wysokości wypukła lakierowana (lakier UV), 

zadruk barwny 4+0 CMYK. 

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

kalendarium lub innym uzgodnionym na późniejszym etapie z Zamawiającym,  

z grafiką uzgodnioną z Zamawiającym na późniejszym etapie, 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) 290 x 50 

mm (+/- 10 mm): Znakowanie : zadruk w pełnym kolorze, zgodnie z Punktem 1  

z danymi teleadresowymi Zamawiającego, z zestawem 3 logotypów, stroną internetową i 

informacją o finansowaniu  

c) Każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową kopertę. 

d) Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone 

przed uszkodzeniem.  

 

2. Wykonanie projektu graficznego oraz druk kalendarza planszowego dwustronnego 

na rok 2017:  

http://www.rpo.slaskie.pl/


a) Nakład – 320 szt. 

b) Format: 

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

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

c) Zawartość: 

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

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

każdej z kart z jednej strony grafika opracowana przez Wykonawcę na podstawie 

Linii graficznej dla RPO WSL 2014-2020. Na drugiej stronie poziome kalendarium 

uwzględniające 3 kolejne miesiące. Kalendarium zindywidualizowane (dni 

świąteczne w kolorystyce projektu).Widok po rozłożeniu: grafika u góry, w środku 

spirala w kolorze ustalonym z Zamawiającym, u dołu kalendarium uwzględniające 

3 miesiące. 

d) Znakowanie: 

Pod kalendarium informacje na stopce zgodnie z Punktem 1 z danymi 

teleadresowymi Zamawiającego, z zestawem 3 logotypów , stroną internetową i 

informacją o finansowaniu. 

e) 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. 

 

3. Wykonanie projektu graficznego oraz druk planera ściennego rocznego  

na rok 2017:  

a) Nakład: 320 szt. 

b) Format: 

B1 1000 x 707 mm  (+/- 20 mm)- orientacja pozioma 

c) Zawartość: 

Planer powinien zawierać kalendarium na rok 2017 z opisem miesięcy i dni 

tygodnia w języku polskim oraz grafikę opracowaną przez Wykonawcę na 

podstawie Linii graficznej dla RPO WSL 2014-2020. Przy każdym dniu powinno się 

znaleźć pole na notatki. Na planerze powinny być zaznaczone dni wolne od pracy 

(święta). 

Papier: karton biały min. 250 g, w pełnej kolorystyce (CMYK) 4+0, lakierowany 

wybiórczo (lakier UV) 

Wykończenie: usztywnienie listwami od góry i od dołu; górna listwa z dwiema 

zawieszkami. 

d) Znakowanie: 

Planer powinien zawierać pole zgodnie z Punktem 1 z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego, z zestawem 3 logotypów, stroną internetową i informacją  

o finansowaniu oraz grafikę opracowaną przez Wykonawcę na podstawie Linii 

graficznej dla RPO WSL 2014-2020. 

e) Pakowanie:  

Pakowanie zbiorcze w karton lub tubę tekturową bez nadruku. Pakowane po 10 

sztuk, z informacją o rodzaju i liczbie sztuk zamieszczoną na kartonie/tubie). 

Karton/tuba dopasowana wymiarami do zrolowanego planera (nie dopuszcza się 

składania, zaginania planera). 

 

4. Wykonanie projektu graficznego oraz druk kalendarza biurkowego piramidka na 

rok 2017: 

 



a) Nakład: 600 szt. 

b) Format:  

Kalendarz poziomy stojący o profilu trójkątnym, oprawa spiralowana  

Pełen wymiar szer. 245 mm x 140 mm +/-10mm,  

c) Zawartość: 

Podstawa o profilu trójkątnym  245 mm x 140 mm (+/- 10 mm) oraz 26 kart (po 

13 kart w każdym bloku położonych sąsiadująco) o wymiarach 120 mm x 120 mm 

+/-10 mm, złączonymi z podstawą odrębną spiralą w kolorze ustalonym  

z Zamawiającym 

Karty zaprojektowane zgodnie z linią graficzną kalendarzy. 

- I blok, na każdej z kart grafika opracowana przez Wykonawcę na podstawie Linii 

graficznej dla RPO WSL 2014-2020 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 grafika uzgodnione z Zamawiającym oraz miejsce na 

notatki. 

- druk dwustronny pełny kolor 4+4 

- lakier wybiórczo (lakier UV) 

- Papier kalendarium: Kreda min. 170 g 

- Papier podstawa: Karton min. 300 g 

- Każdy egzemplarz kalendarza zapakowany w kartonowe pudełko lub kopertę, 

bez nadruku. 

d) Znakowanie: 

Stopka (front na składanej podstawie): 

- wymiary stopki: szer. 245 mm wys. 20 mm +/-10 mm,   

- zadruk w pełnym kolorze, zgodnie z Punktem 1 z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego, z zestawem 3 logotypów, stroną internetową i informacją o 

finansowaniu  

e) Pakowanie:  

Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, max po 50 

sztuk w kartonie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno 

zawierać opis z dokładnym podaniem jego zawartości i ilości. 

 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 
 



 

Dostawa: 

Do wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń w Katowicach, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 bez pobierania z tego tytułu 

dodatkowych opłat 

 

ZAKRES IV 

 

Ogólne wytyczne dotyczące projektu graficznego: 

Wykonawca opracuje projekt graficzny kalendarzy zgodnie z Linią graficzną dla RPO WSL 

2014-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do SOPZ. Projekty graficzne zgodne z linią 

wizualizacji RPO WSL 2014-2020 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:   

 

 Kolorystyka i układ graficzny logo FE Program Regionalny, logo Województwa 

Śląskiego oraz Unii Europejskiej EFSI zostaną zaprojektowane ściśle według 

wytycznych 

zamieszczonych na stronach: 

 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=12

49379975&id_menu=583 . 

 dane teleadresowe Zamawiającego 

 adres strony internetowej: www.rpo.slaskie.pl 

 Informacja o finansowaniu: Projekt/Kalendarz współfinansowany ze środków  Unii 

Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Każdy projekt graficzny przed wydrukiem musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia na wydrukowanych materiałach nadruków 

Wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego  

oraz druku Kalendarzy książkowych z oprawą autorską na rok 2017 (projekt 

oprawy uzgodniony z Zamawiającym), zgodnie z zamieszczonymi poniżej opisem 

szczegółowym: 

a) Nakład: 130 szt. 

b) Format:  B5, Format bloku: 165 x 221 mm (+/-10 mm) 

c) Zawartość: 

 Wykończenie: blok szyty, 

 Objętość: 144 strony (bez wklejek informacyjnych) +/- 10 stron, 

 przed kalendarium na stronach rozkładowych na stronie lewej rok 2016 a na 

stronie prawej 2018 na kolejnych stronach rozkładowych skrócony plan roczny na 

http://www.rpo.slaskie.pl/


rok 2017 (na stronie w pionowych kolumnach po 3 miesiące (czyli cały rok będzie 

zawarty na 4 kolejnych stronach). 

 Kalendarium:-min. 4-języczne: w tym polski, angielski, niemiecki, rosyjski , 

 druk 2 kolory: preferowany grafitowo-żółty, szaro-grafitowy lub inny kolor 

ustalony z Zamawiającym, oznaczanie dni wolnych od pracy i świąt. 

 układ kalendarium: pionowy, tydzień na stronach rozkładowych, 

 na dole stron rozkładowych umieszczone miniaturowe kalendarium 12 

miesięcy. Miniaturowe kalendarium powinno uwzględniać pod napisem każdego 

miesiąca, nr porządkowy tygodnia roku (kolumny).  

 na końcu – notes teleadresowy zintegrowany z blokiem (min. 8 stron) 

 papier: offset min. 90 g/m2, biały lub inny uzgodniony z Zamawiającym, 

 perforacja narożników kalendarium, 

 dwa rzędy registrów, 

 wyklejki: papier offset min. 90 g/m2, grafika opracowana przez Wykonawcę na 

podstawie Linii graficznej dla RPO WSL 2014-2020, druk kolor (4+4), 

 4 wklejki reklamowe , druk 4+4 CMYK, grafika opracowana przez Wykonawcę 

na podstawie Linii graficznej dla RPO WSL 2014-2020. 

• Okładka skóropodobna lub inna umożliwiająca tłoczenie (okładka autorska), kolor 

okładki szary, grafitowy, żółty lub inny uzgodniony z Zamawiającym oprawa twarda  

z podkładem z pianki, szyta i klejona z kapitałką w kolorze grafitowym, żółtym lub 

inny uzgodniony z Zamawiającym 

• Proste rogi okładki, 

• Na przedniej okładce tłoczenie grafiki obejmującej max. 1/3 powierzchni 

uwzględniające: rok 2017 i grafikę nawiązująca do linii graficznej RPO WSL 2014-

2020 odpowiednio dopasowane do całości okładki, tak aby gumka zamykająca 

kalendarz nie zaburzała czytelności  

• Na początku kalendarza 1 wkładka z nadrukiem zgodnie z Punktem 1 z danymi 

teleadresowymi Zamawiającego, z zestawem 3 logotypów, stroną internetową i 

informacją o finansowaniu, następna kartka ze stroną na dane personalne,taśma do 

zaznaczania stron z napisem „Razem zmieniamy Śląskie” w kolorze żółtym lub innym 

uzgodnionym z Zamawiającym (wklejona do bloku kalendarza), napis w kolorze 

czarnym lub grafitowym lub innym uzgodnionym z Zamawiającym  o szer. 6 

mm(+2mm), tkana ( tło + 1 kolor), 

• Zamknięcie kalendarza gumką (koloru żółtego lub innego ustalonego  

z Zamawiającym) o szerokości 5 mm (+/-1 mm). 

d) Pakowanie:  

Kalendarze powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, max po 20 

sztuk zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z 

dokładnym podaniem jego zawartości i ilości. 

 

e) Znakowanie: 

Nadruk na wkładce do kalendarza zgodnie z Punktem 1 z danymi teleadresowymi 

Zamawiającego, z zestawem 3 logotypów, stroną internetową i informacją o 

finansowaniu. 

f) Dostawa: 

Do wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń w Katowicach, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00 bez pobierania z tego tytułu 

dodatkowych opłat 

 

 

 

 

 

 



ZAKRES V 

 

Kalendarz  kieszonkowy na 2017 r.  

Nakład - 200 szt. 

Kalendarz kieszonkowy A6 tygodniowy. 

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

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

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

Druk: 2 kolory np. szaro-niebieski, szaro-czarny, szaro-bordowy, 

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

w języku polskim,  zaznaczone imieniny i święta (ze wskazaniem nazwy święta), na dole 
kalendarium całego miesiąca. 

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

okładka usztywniana tekturą,  tasiemka  w kolorze granatowym, niebieskim, szarym lub 

kremowym z adresem strony internetowej www.ewt.slaskie.pl (do uzgodnienia z 
Zamawiającym),  zaokrąglone rogi boków kalendarza. 

Okładka: oprawa miękka, matowa, skóropodobna z delikatną fakturą. Okładka powinna 

być w kolorze granatowym, niebieskim lub szarym (dopuszczalne są 2 różne kolory), z 

przeszyciem w kolorze granatowym, niebieskim, lub szarym – kolor okładki i przeszycia 

do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Część informacyjna: np. plan roczny 2016, 2017, 2018, telefoniczne numery 

kierunkowe, skorowidz teleadresowy. Kalendarz powinien zawierać dodatkowe kartki na 
notatki. 

Wyklejka: wyklejka  zawierająca dane teleadresowe instytucji na początku kalendarza 
na odrębnej kartce. Dane teleadresowe zostaną przekazane przez Zamawiającego. 

Znakowanie: tłoczenie. Tłoczenie logotypów i roku 2017 na przedniej stronie (froncie) 

okładki kalendarza - dokładne miejsce znakowania zostanie ustalone z Zamawiającym. 

Kolorystyka i układ graficzny logo Interreg i Unii Europejskiej oraz logo Województwa 

Śląskiego 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 VI 

 

Kalendarz biurowy ścienny, trójdzielny na 2017 r. 

Nakład – 200 szt. 

Każdy kalendarz musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 

a) Całkowity wymiar kalendarza 32 cm x 86 cm (dopuszcza się tolerancję +/- 5 

cm); 

 

http://www.ewt.slaskie.pl/


b) Kalendarium:  

 układ pionowy, trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria po 12 kart 

zrywanych); miesiąc bieżący (kalendarium główne) wyróżniony kolorystycznie od 

pozostałych,  

 wyraźnie zaznaczone cyfry, minimum polsko- i angielskojęzyczne nazwy 

miesięcy i dni tygodnia, podwójne imiona, bieżąca numeracja tygodni; zaznaczone dni 

wolne od pracy i święta (ze wskazaniem nazwy święta),  

 format pojedynczego kalendarium 30 x 15 cm (+/- 2 cm), 

 pasek regulowany z okienkiem do przesuwania w wyraźnie odznaczającym się 

kolorze np. czerwonym, 

 papier: offsetowy, nie mniej niż  90 g/m²,  

 introligatorka: bloki kalendarium klejone i doklejane do pleców w sposób 

uniemożliwiający oderwanie się bloku kartek, jednak niepowodujący odchylania się 

kartek (kartki muszą przylegać) 

c) Główka  

 format 32 x 21 cm (+/- 5 cm),  

 efekt wypukłości zdjęcia,  

 oklejka/papier o parametrach kreda 170-200 g/m², 

 otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza, 

 na główce grafika/zdjęcie (dostarczone przez Zamawiającego do 2 dni roboczych 

od dnia zawarcia umowy) na całej szerokości i wysokości, zadruk barwny 4+0 (pełen 

kolor) zabezpieczony lakierem UV, 

 główka oklejana i doklejana do pleców 

d) Plecy kalendarza (podkład)  

 karton jednostronnie bielony min. 350 g/m² 

e) Stopka 

Pod trzecią częścią kalendarium (na dole pleców) zadruk logotypów (logo Interreg, Unii 

Europejskiej i Województwa Śląskiego) oraz danych teleadresowych dostarczonych przez 

Zamawiającego 4+0 (pełen kolor). 

f) Opakowanie  

 każdy kalendarz pakowany oddzielnie w tekturową białą kopertę, dopasowaną do 

wymiaru kalendarza 

 kalendarze pakowane w pudełka po 50 egzemplarzy. 

 

 


