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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA 

 

 

I. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia części 1 zamówienia jest wykonanie usługi opracowania graficznego, składu, 

łamania, korekty edytorskiej, druku i dostawy do siedziby Zamawiającego dwóch publikacji, oraz czterech 

broszur informacyjno-edukacyjnych, w ramach projektu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”. Przedmiot zamówienia części 1 składa się z czterech zadań. 

 

1. Zadanie I 

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta edytorska i druk publikacji, 

zwanej dalej Katalogiem branżowym dla zamawiających produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii 

społecznej działające w woj. mazowieckim. 

1.1.Dane techniczne: 

1.1.1. Format A4 

1.1.2. Objętość: od 60 do 80 stron + 4 (okładka) 

1.1.3. Papier, środek, min 130 gram kreda mat, kolor 4x4 (CMYK) 

1.1.4. Okładka, kreda matowa, lakier offsetowy (błysk), min 250 gram, kolor 4X4 (CMYK) 

1.1.5. Wykończenie - klejone 

1.1.6. Nakład: 1000 szt 

1.1.7. Publikacja posiada numer ISBN. 

Termin druku Katalogu:  nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. 

 

2. Zadanie II 

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta edytorska i druk publikacji, 

zwanej dalej Informatorem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. 

2.1.Dane techniczne: 

2.1.1. Format B5 

2.1.2. Objętość: min 60 stron + 4 (okładka) 

2.1.3. Papier, środek, min 130 gram kreda mat, kolor 4x4 (CMYK) 

2.1.4. Okładka, kreda matowa, lakier offsetowy (błysk), min 250 gram, kolor 4X4 (CMYK) 

2.1.5. Wykończenie - klejone 

2.1.6. Nakład: 1000 szt 

2.1.7. Publikacja posiada numer ISBN. 

Termin druku Informatora:  nie później niż do 15 października 2018 r. 

 

3. Zadanie III 

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta edytorska i druk czterech 

broszur/ulotek informacyjno-edukacyjnych. 

3.1. Dane techniczne 

3.1.1. Format A4, po złożeniu format A5 

3.1.2. Objętość: jedna kartka zadrukowana dwustronnie 

3.1.3. Kolor 4X4 (CMYK), kreda, lakier offsetowy (błysk), papier min 250 gram 

3.1.4. Nakład: po 5000 szt., każdej broszury/ulotki. 
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Termin druku 2 broszur informacyjno-edukacyjnych:  nie później niż do 10 maja 2018 r. 

Termin druku 2 broszur informacyjno-edukacyjnych:  nie później niż do 15 października 2018 r. 

 

4. Zadanie IV 

Opracowanie graficzne zakładki do publikacji dwustronnie zadrukowanej: 

- format B5 

- kolor 4x4 (CMYK) 

- papier min 250 gram, kreda 

- Nakład 1000 szt 

- Zakładka w kształcie żarówki, szerokość do 4 cm. 

Termin druku zakładki:  nie później niż do 15 października 2018 r. 

 

II. Postanowienia ogólne: 

1. Materiał do składu zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej (płyta CD 

 i e-mailem). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do akceptacji wzoru układu wydania poszczególnych publikacji, 

broszur informacyjno-edukacyjnych, na podstawie wzoru makiety, wskazówek, informacji tekstowych, zdjęć 

oraz wykresów nie później niż do 7 dni roboczych od dostarczenia przez Zamawiającego materiałów 

źródłowych. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia 

dostarczenia próbnego wzoru układu poszczególnej publikacji, broszur informacyjno-edukacyjnych o przyjęciu 

lub nie przyjęciu wzoru układu danej publikacji, broszury informacyjno-edukacyjnej lub uzależnieniu przyjęcia 

wzoru układu danego opracowania od wykonania przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego zmian 

(poprawek, skrótów, uzupełnień) w wyznaczonym w tej samej korespondencji terminie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia określonych zmian (poprawek, skrótów, uzupełnień) w terminie 

2 dni roboczych od dnia przekazania informacji o nie przyjęciu wzoru opracowania danej publikacji, broszury 

informacyjno-edukacyjnej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona oceny zmienionego wzoru układu danej publikacji, broszury informacyjno-edukacyjnej i 

zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu wzoru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia zmienionego wzoru 

danej publikacji, broszury informacyjno-edukacyjnej. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po co najmniej 3 opracowania graficzne okładek (layouty) do dwóch 

publikacji (Katalog, Informator), aż do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych przez Wykonawcę projektów 

graficznych, wzorów układu wydania, skrótów, uzupełnień, wydań danej publikacji, broszur informacyjno-

edukacyjnych, aż do ostatecznej akceptacji. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać zmian (poprawek) 

zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie po ostatecznej akceptacji projektów graficznych, wzorów układu wydania, 

skrótów, uzupełnień, wydania danej publikacji  dostarczyć Zamawiającemu w terminie 4 dni roboczych ozalidy  

i proof-y cyfrowe okładek i kilku wybranych stron danego opracowania wskazanych przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokona oceny dostarczonych ozalidów, proof-ów cyfrowych okładek i wybranych stron danej 

publikacji oraz zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu wzoru w ciągu 1 dnia od dnia ich dostarczenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do dostarczonych przez Wykonawcę projektów 

ozalidów, proof-ów cyfrowych okładek i wybranych stron każdego z opracowań, aż do ostatecznej akceptacji. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian(poprawek) zgłoszonych przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w godz. 8:00 – 15:00 (w dni robocze) i wniesienia do siedziby 

Zamawiającego (Ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, VI piętro) wydrukowanych opracowań. 
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12. Na 1 dzień roboczy przed planowanym  dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o planowanym terminie dostawy. 

13. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego  

i Wykonawcę, niezwłocznie po przyjęciu i sprawdzeniu dostawy. 


