
Lp. Wydawnictwo M1 Wydawnictwo M2

1 24 8

2 od 14.000 egz. do 16.000 egz. od 10.000 egz. do 14.000 egz.

3 zbliżony do A4 - 205x285 mm zbliżony do A4 - 205x285 mm

wnętrze od 112 do  200 stron od 112 do  200 stron 

okładka 4 strony 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda 200 g/m² papier kreda 200 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie, 

dodatkowy kolor

lakier UV lub folia jednostronnie, 

dodatkowy kolor

wnętrze   papier kreda  80 g/m²   papier kreda  80 g/m² 

7 klejona miękka klejona miękka

Inserty*

4 Objętość

8

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

6

okładka

Technika  druku

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

Surowce

Parametry

Format

Ilość edycji

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

Oprawa

Nakład 1 edycji
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9
liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

ilość 

odbiorców

maksymalnie dziesięciu 

odbiorców (głównie w Warszawie)

maksymalnie dziesięciu 

odbiorców (głównie w Warszawie)

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

**
Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy 

realizacyjnej.

11

Wydruk  

próbny okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**

Pakowanie

12

Termin 

wykonania i 

dostawy danej 

edycji

14 Inne obowiązki Wykonawcy

System CTP

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w 

danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia insertów 

powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać 

jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.
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Lp.  Wydawnictwo M3 Wydawnictwo M4

1 12 8

2 od 5.000 egz.  do  6.000 egz. 1.200 egz.

3 zbliżony do A4 - 205x285 mm zbliżony do B5 - 165x240mm

wnętrze od 144 do  200 stron od 224 do 256 stron

okładka 4 strony 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda 200 g/m²  karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie folia lub lakier UV jednostronnie 

wnętrze   papier kreda  80 g/m²  papier kreda 90 g/m²

7 klejona miękka klejona miękka

Inserty*8

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

Format

Ilość edycji

Nakład 1 edycji

6

Parametry

Oprawa

Technika  druku

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

4

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

Surowce

okładka

Objętość
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9
liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

ilość 

odbiorców
maksymalnie trzech odbiorców maksymalnie trzech odbiorców

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

**
Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy 

realizacyjnej.

11

Wydruk  

próbny okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**

Pakowanie

12

Termin 

wykonania i 

dostawy danej 

edycji

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

System CTP

14 Inne obowiązki Wykonawcy

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w 

danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia insertów 

powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać 

jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.
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Lp. Wydawnictwo M5            Wydawnictwo M6       

1 od 1 do 8 od 1 do 8

2 od 500 egz.  do  16.000 egz. od 500 egz.  do  16.000 egz.

3 zbliżony do A4 - 205x285 mm zbliżony do A4 - 205x285 mm

wnętrze od 64 do  160 stron od 16 do  64 stron 

okładka 4 strony 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda 200 g/m²
papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie lakier UV lub folia jednostronnie

wnętrze papier kreda  80 g/m²  papier kreda od 80 do 150 g/m² 

7 klejona miękka
zeszytowa, szyta drutem,  dwa 

uderzenia

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

4

8

Format

Oprawa

Inserty*

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

Technika  druku

Objętość

6 Surowce

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

Parametry

okładka

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

Nakład 1 edycji

Ilość edycji
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9
liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

ilość 

odbiorców
maksymalnie trzech odbiorców maksymalnie trzech odbiorców

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

**
Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy 

realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w 

danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia insertów 

powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać 

jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.

14 Inne obowiązki Wykonawcy

Pakowanie

12

Termin 

wykonania i 

dostawy danej 

edycji

System CTP

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

11

Wydruk  

próbny okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**
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Lp.  Wydawnictwo M7      Wydawnictwo M8        

1 od 1 do 5 od 1 do 5

2 od 500 egz.  do  3.000 egz. od 500 egz.  do  3.000 egz.

3 zbliżony do A4 - 205x285 mm zbliżony do B5 - 165x240mm

wnętrze od 64 do  240 stron od 16 do  64 stron 

okładka 4 strony 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²

papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie lakier UV lub folia jednostronnie

wnętrze

 papier offset  od 70 do 80 g/m² 

lub papier kreda od 80 do 150 

g/m² 

papier offset  od 70 do 80 g/m² 

lub papier kreda od 80 do 150 

g/m² 

7 klejona miękka
zeszytowa, szyta drutem,  dwa 

uderzenia

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

Parametry

Inserty*

Surowce

Objętość

8

6

Format

Nakład 1 edycji

okładka

Oprawa

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

Technika  druku

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

4

Ilość edycji
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9
liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

ilość 

odbiorców
maksymalnie trzech odbiorców maksymalnie trzech odbiorców

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

**
Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy 

realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w 

danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia 

insertów powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy 

uwzględniać jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.

14 Inne obowiązki Wykonawcy

Pakowanie

12

Termin 

wykonania i 

dostawy 

danej edycji

System CTP

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

11

Wydruk  

próbny 

okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**
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Lp. Wydawnictwo M9        Wydawnictwo  M10        

1 od 1 do 5 od 1 do 2

2 od 500 egz.  do  3.000 egz. od 500 egz.  do  2.000 egz.

3 zbliżony do B5 - 165x240mm zbliżony do B6 - 120x165 mm

wnętrze od 64 do  360 stron od 16 do  80 stron 

okładka 4 strony 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²

papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie lakier UV lub folia jednostronnie

wnętrze
papier offset od 70 do 80 g/m² lub 

papier kreda od 80 do 100 g/m² 

papier offset  od 70 do 80 g/m²  

lub papier kreda od 80 do 110 

g/m²

7   klejona miękka
zeszytowa, szyta drutem,  dwa 

uderzenia  

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

Ilość edycji

Parametry

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

4

Nakład 1 edycji

6

8

Objętość

Oprawa

Surowce

okładka

Format

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

Technika  druku

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

Inserty*
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9
liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

liniatura rastra nie mniej niż 150 

lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez 

WIW – za potwierdzeniem - 

materiałów redakcyjnych w 

formacie PDF

ilość 

odbiorców
maksymalnie trzech odbiorców maksymalnie trzech odbiorców

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

**
Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy 

realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w 

danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia insertów 

powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać 

jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.

14 Inne obowiązki Wykonawcy

Pakowanie

12

Termin 

wykonania i 

dostawy 

danej edycji

11

System CTP

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

Wydruk  

próbny 

okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**
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Lp.  Wydawnictwo M11       Wydawnictwo M12

1 od 1 do 4 od 1 do 12

2 od 500 egz.  do  2.000 egz. od 500 egz.  do  16.000 egz.

3 zbliżony do B6 - 120x165 mm zbliżony do B5 - 165x240mm

wnętrze od 80 do  240 stron od 8 do 32 stron

okładka 4 strony 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²
papier kreda  od 100 do 200 g/m² 

lakier UV lub folia jednostronnie, 

dodatkowy kolor
lakier UV lub folia jednostronnie

wnętrze
papier offset  od 70 do 80 g/m² lub 

papier kreda od 80 do 110 g/m²

papier offset  od 70 do 80 g/m²  lub 

papier kreda od 80 do 100 g/m² 

7 klejona miękka
zeszytowa, szyta drutem (dwa 

uderzenia)

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

wkładane do wydawnictwa 

(wrzutka luzem) lub wklejane lub 

foliowane z wydawnictwem (jeden 

egzemplarz wydawnictwa + jeden 

insert)

4

8

6

Ilość edycji

Nakład 1 edycji

Format

Parametry

Objętość

Technika  druku

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

Surowce

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

okładka

Oprawa

Inserty*
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9 liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R 

lub DVD albo w trybie 

elektronicznym za pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez WIW 

– za potwierdzeniem - materiałów 

redakcyjnych w formacie PDF

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez WIW 

– za potwierdzeniem - materiałów 

redakcyjnych w formacie PDF

ilość 

odbiorców
maksymalnie trzech odbiorców maksymalnie trzech odbiorców

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

**
Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy 

realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w danej 

edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia insertów 

powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej 

przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.

14 Inne obowiązki Wykonawcy

Pakowanie

12

Termin 

wykonania i 

dostawy danej 

edycji

System CTP

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

11

Wydruk  

próbny 

okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**
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Lp. Wydawnictwo M13 Wydawnictwo M14           

1 od 1 do 12 od 1 do 5

2 od 500 egz.  do  16.000 egz. od 500 egz.  do  3.000 egz.

3 zbliżony do A4 - 205x285 mm A5 - 148x210 mm

wnętrze od 8 do 32 stron od 16 do  64 stron 

okładka 4 strony 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda  od 100 do 200 g/m² 
papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie
lakier UV lub folia jednostronnie, 

dodatkowy kolor

wnętrze
papier offset  od 70 do 80 g/m²  lub 

papier kreda  od 80 do 100 g/m² 

papier offset  od 70 do 80 g/m²  lub  

papier kreda  od 80 do  150 g/m² 

7
zeszytowa, szyta drutem (dwa 

uderzenia)

zeszytowa, szyta drutem,  dwa 

uderzenia

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

wkładane do wydawnictwa (wrzutka 

luzem) lub wklejane lub foliowane z 

wydawnictwem (jeden egzemplarz 

wydawnictwa + jeden insert)

wkładane do wydawnictwa (wrzutka 

luzem) lub wklejane lub foliowane z 

wydawnictwem (jeden egzemplarz 

wydawnictwa + jeden insert)

6

Technika  druku

Surowce

Format

Parametry

4 Objętość

okładka

Ilość edycji

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

Nakład 1 edycji

Oprawa

Inserty*8
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9 liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R lub 

DVD albo w trybie elektronicznym 

za pomocą FTP

w plikach PDF – na płycie CD-R lub 

DVD albo w trybie elektronicznym za 

pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

przed akceptacją do druku, nie dłużej 

niż 2 dni od  przekazania materiałów 

przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez WIW 

– za potwierdzeniem - materiałów 

redakcyjnych w formacie PDF

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez WIW – 

za potwierdzeniem - materiałów 

redakcyjnych w formacie PDF

ilość 

odbiorców
maksymalnie trzech odbiorców maksymalnie trzech odbiorców

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub na 

palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za obsługę 

Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji umowy 

pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej 

za obsługę Zamawiającego w 

sprawach dotyczących realizacji 

umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

**

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w danej 

edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia insertów powinna 

być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać jej przy 

obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.

Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy 

realizacyjnej.

14 Inne obowiązki Wykonawcy

Pakowanie

12

Termin 

wykonania i 

dostawy 

danej edycji

11

Wydruk  

próbny 

okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

System CTP
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Lp. Wydawnictwo M15         

1 od 1 do 10

2 od 500 egz.  do  3.000 egz.

3 A5 - 148x210 mm

wnętrze od 64 do  360 stron 

okładka 4 strony

5 offset, Przestrzeń CMYK 4 + 4

papier kreda  od 100 do 200 g/m²   

lub  karton GC1, 230 g/m²

lakier UV lub folia jednostronnie, 

dodatkowy kolor

wnętrze
 papier offset  od 70 do 80 g/m²  lub 

papier kreda  od 80 do  150 g/m² 

7   klejona miękka

 każde z wydawnictw może być 

wydawnictwem samodzielnym lub 

insertem

wkładane do wydawnictwa (wrzutka 

luzem) lub wklejane lub foliowane z 

wydawnictwem (jeden egzemplarz 

wydawnictwa + jeden insert)

6

Ilość edycji

Nakład 1 edycji

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ

4

Surowce

ZAŁĄCZNIK NR  1A DO SIWZ

Parametry

Opis przedmiotu zamówienia objętego umową ramową  dla Zadania 1 - oprawa miękka

okładka

Format

Objętość

Technika  druku

Oprawa

8 Inserty*
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9 liniatura rastra nie mniej niż 150 lpi

10

w plikach PDF – na płycie CD-R lub 

DVD albo w trybie elektronicznym 

za pomocą FTP

termin 

dostarczenia

przed akceptacją do druku, nie 

dłużej niż 2 dni od  przekazania 

materiałów przez  WIW

sposób 

dostarczenia

dostarczany do WIW na własny 

koszt Wykonawcy

termin

nie dłużej niż do  6 dni od dnia 

złożenia lub przesłania przez WIW 

– za potwierdzeniem - materiałów 

redakcyjnych w formacie PDF

ilość 

odbiorców
maksymalnie trzech odbiorców

13

po 10 egzemplarzy, z naklejką 

tytułową lub w paczki do 10 kg lub 

na palecie

odbieranie  innych materiałów od 

WIW na własny koszt

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej 

za obsługę Zamawiającego w 

sprawach dotyczących realizacji 

umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym, bez dodatkowych 

kosztów

*

** Pod warunkiem, że są wymagane przez Zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy realizacyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie: prawo rezygnacji z insertów,  zmniejszenia ilości insertów w 

danej edycji, zamówienia wydawnictwa samodzielnego jako insertu. Cena dołączenia insertów 

powinna być ujęta w Formularzu cenowym (Załącznik nr 3A do SIWZ), nie należy uwzględniać 

jej przy obliczaniu ceny wykonania wydawnictwa.

14 Inne obowiązki Wykonawcy

12

Termin 

wykonania i 

dostawy 

danej edycji

Pakowanie

System CTP

Przekazanie materiałów 

wydawniczych przez WIW

11

Wydruk  

próbny 

okładki  

(proof)   i 

impozycja 

publikacji 

(wydruk w 

formie 

zeszytowej)**
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