Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: UE/D/BU/130/18

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Kalendarz książkowy A5 – 300 szt.:
1) okładka kalendarza:
a) oprawa: oprawa typu NADIR lub VIVELLA lub inna podobna o fakturze zbliżonej do płótna
lub juty,
b) kolor oprawy: odcienie zieleni lub połączenie zieleni z jednym innym kolorem np.
granatowym, szarym, innym odcieniem zieleni,
c) format okładki kalendarza: 145 mm x 205 mm (+/- 20 mm),
d) znakowanie: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo Zamawiającego
na przedniej części okładki
e) rodzaj znakowania: tłoczenie suche,
2) objętość: min. 360 stron,
3) blok kalendarza:
a) format bloku po obcięciu: 141 mm x 201 mm (+/- 20 mm),
b) narożnik bloku prosty,
c) perforacja dolnych narożników (promień 15 mm, +/- 2 mm),
4) część informacyjna przed blokiem kalendarium:
a) wklejka: papier kreda 110 g/m2 (+/-20 g/m2), full kolor (4+4),
b) zaprojektowanie dwustronnej wklejki w oparciu o materiały przekazane przez
Zamawiającego: tekst o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz Projekcie Doradztwa
Energetycznego, zdjęcia, logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo
EMAS, dane teleadresowe, adres strony internetowej,
c) dane personalne,
d) skrócone kalendarze (min. 2019 i 2020),
5) kalendarium:
a) papier chamois lub offset biały min. 70 g/m2,
b) układ: 1 dzień na 1 stronie, przy czym dopuszczone jest umieszczenie soboty i niedzieli na
1 stronie,
c) kalendarium min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
d) imieniny i święta przy każdym dniu,
e) skrócone kalendarium na poprzedni, bieżący i min. dwa następne miesiące lub
kalendarzyki miesięczne u dołu każdej strony (miesiące styczeń-czerwiec na lewej stronie i
miesiące lipiec-grudzień na prawej stronie),
6) część po bloku kalendarium: notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, atlas z mapami,
7) tasiemka firmowa (z logotypem/adresem internetowym Zamawiającego)
8) gumka zamykająca z emblematem z grawerowanym logo Zamawiającego
9) gumka na długopis
10) sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy
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2. Kalendarz książkowy A4 tygodniowy – 300 szt.:
1) okładka kalendarza:
a)
oprawa: oprawa typu NADIR lub VIVELLA lub inna podobna o fakturze zbliżonej do
płótna lub juty,
b)
kolor oprawy: odcienie zieleni lub połączenie zieleni z jednym innym kolorem np.
granatowym, szarym, innym odcieniem zieleni
c)
format okładki kalendarza: 210 mm x 260 mm (+/- 20 mm),
d)
znakowanie: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo
Zamawiającego na przedniej części okładki,
e)
rodzaj znakowania: tłoczenie suche,
2) objętość: min. 144 strony,
3) blok kalendarza:
a) format bloku po obcięciu: 205 mm x 255 mm (+/- 20 mm)
b) narożnik bloku prosty,
c) perforacja dolnych narożników (promień 20 mm, +/- 2 mm),
4) część informacyjna przed blokiem kalendarium:
a) wklejka: papier kreda 110 g/m2 (+/-20 g/m2), full kolor (4+4),
b) zaprojektowanie dwustronnej wklejki w oparciu o materiały przekazane przez
Zamawiającego: tekst o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz Projekcie Doradztwa
Energetycznego, zdjęcia, logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo
EMAS, dane teleadresowe, adres strony internetowej,
c) dane personalne,
d) skrócone kalendarze (min. 2019 i 2020),
5) kalendarium:
a) papier: chamois lub offset biały min. 80g/m2,
b) układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce),
c) registry: w dwóch kolorach, miesięczne, panoramiczne, 1 rząd lub 2 rzędy,
d) nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
e) imieniny i święta przy każdym dniu,
f) skrócone kalendarium na poprzedni, bieżący i min. dwa następne miesiące lub skrócone
kalendarzyki miesięczne u dołu każdej strony (miesiące styczeń-czerwiec na lewej stronie
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i miesiące lipiec-grudzień na prawej stronie),
6) część po bloku kalendarium: notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, atlas z mapami,
7) tasiemka firmowa (z logotypem/adresem internetowym Zamawiającego)
8) sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy:

3. Kalendarz ścienny 3-dzielny – 300 szt.:
Zaprojektowanie kalendarza trójdzielnego według poniższych wytycznych:
1) wymiar kalendarza:
a) format kalendarza z „główką” i polem pod nadruk (po rozłożeniu) - stopki, 310 mm x 800
mm (+/- 20 mm),
b) główka – 310 mm x 210 mm (+/- 20 mm),
2) specyfikacja papieru:
a) kalendarium – min. 80 g/ m2
b) główka – kreda mat min. 300 g/m2
c) plecki – karton min. 300 g/m2
3) nadruk: full kolor (4+0),
4) kalendarium:
a) kalendarium składające się z trzech niezależnych paneli: pierwszy panel (górny)
obejmujący miesiące grudzień 2017 – listopad 2018, drugi panel (środkowy) obejmujący
miesiące styczeń 2018 – grudzień 2018, trzeci panel (dolny) obejmujący miesiące luty
2018 – styczeń 2019,
b) każdy z paneli składa się z 12 kart łączonych spiralą lub w inny sposób zapewniający
trwałość,
c) wymiar pojedynczego panelu kalendarium: 140 mm x 280 mm (+/- 20 mm),
d) nazwy miesięcy i dni tygodnia co najmniej w języku polskim,
e) imieniny i polskie święta przy każdym dniu,
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5)

6)

7)
8)
9)
11)

f) bieżąca numeracja tygodni,
g) regulowana opaska z przesuwanym okienkiem wskazującym datę,
główka kalendarza:
a) zaprojektowanie główki kalendarza w oparciu o materiały przekazane przez
Zamawiającego: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo
Zamawiającego na przedniej części okładki , zdjęcia,
b) główka kalendarza oprawiana na tekturze z efektem wypukłości (kaszerowana),
c) druk na papierze kredowym, lakierowana, wykończenie z tylnej strony białym kartonem,
do którego zamontowana jest zawieszka lub wykonana dziurka do zawieszania o średnicy
min. 4 mm oddaloną od krawędzi o min. 8 mm,
d) full kolor (4+0)
stopka kalendarza :
a) zaprojektowanie stopki kalendarza w oparciu o materiały przekazane przez
Zamawiającego: logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo EMAS, dane
teleadresowe, adres strony internetowej,
b) full kolor (4+0),
plecki kalendarza: kolor zielony,
na żadnej z części kalendarza nie mogą pojawić się żadne nadruki/tłoczenia Wykonawcy lub
producenta,
opakowanie jednostkowe: woreczek foliowy z taśmą klejącą do zamykania lub kartonowe
koperty min. 250 g/m2, w kolorze naturalnym (beżowym),
sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

4. Kalendarz kieszonkowy – 300 szt.:
1) okładka kalendarza:
a) oprawa: oprawa typu NADIR lub VIVELLA lub inna podobna o fakturze zbliżonej do płótna
lub juty,
b) kolor oprawy: odcienie zieleni lub połączenie zieleni z jednym innym kolorem np.
granatowym, szarym, innym odcieniem zieleni,
c) format okładki kalendarza: 86 mm x 152 mm (+/- 10 mm),
d) znakowanie: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo Zamawiającego
na przedniej części okładki
e) rodzaj znakowania: tłoczenie suche,
2) objętość: min. 128 stron,
3) blok kalendarza:
a) format bloku po obcięciu: min. 80 mm x 145 mm (+/- 10 mm),
b) narożnik bloku prosty,
4) część informacyjna przed blokiem kalendarium:
a) dane personalne,
b) zaprojektowanie dwustronnej wklejki w oparciu o materiały przekazane przez
Zamawiającego: tekst o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz Projekcie Doradztwa
Energetycznego, zdjęcia, logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo
EMAS, dane teleadresowe, adres strony internetowej,
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c) skrócone kalendarze (min. 2019 i 2020),
5) kalendarium:
a) papier: chamois lub offset biały min. 70 g/m2,
b) układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce),
c) nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
d) imieniny i święta przy każdym dniu,
6) notes teleadresowy na końcu zintegrowany z blokiem,
9) tasiemka firmowa,
7) sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy:

5. Kalendarz biurkowy – 300 szt.:
1) wymiar kalendarza: 240 mm x 130 mm ((+/- 10 mm),
2) okładka kalendarza:
a) zaprojektowanie okładki kalendarza i stopki na dolnym pasku pod kalendarzem na dwóch
ramionach podstawki kalendarza w oparciu o materiały przekazane przez
Zamawiającego: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo
Zamawiającego na przedniej części okładki, zdjęcia, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo
EMAS, dane teleadresowe, adres strony internetowej,
b) format okładki kalendarza: min. 240 mm x 100 mm (+/- 10 mm),
c) pasek pod kalendarzem: min. 240 mm x 30 mm ((+/- 10 mm),
d) oprawa twarda,
e) narożnik okładki prosty,
f) full color (4+0);
3) blok kalendarza:
a) format bloku po obcięciu: 240 mm x 100 mm (+/- 10 mm),
b) narożnik bloku prosty,
4) specyfikacja papieru:
a) kalendarium: chamois lub offset biały min. 80g/m2, przy czym pierwsza strona z
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5)

6)
7)
8)
9)

kalendarium („tytułowa”) papier kredowy - min. 110 g/m2,
b) podstawka: karton min. 300g/m2
kalendarium
a) wymiary: szer. 240 mm x wys. 100 mm (+/- 10 mm),
b) układ poziomy: tydzień na stronie z miejscem na notatki dla każdego dnia,
c) skrócone kalendarium miesiąca bieżącego i kolejnego,
d) nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
e) imieniny i święta przy każdym dniu,
f) na odwrocie kalendarium – wkładka na podstawie informacji przekazanych przez
Zamawiającego
podstawka z kartonu formowana po rozłożeniu w stojak o profilu trójkąta równoramiennego,
oprawa grzbietu łączona spiralą metalową powleczoną tworzywem sztucznym w kolorze
srebrnym lub białym,
na żadnej z części kalendarza nie mogą pojawić się żadne nadruki/tłoczenia Wykonawcy lub
producenta,
sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy:

