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Część III SIWZ  
(dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia) 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

WYDAWNICTWA 
 

Część 1 zamówienia 
 

1. Kwartalnik pt. „Fundusz dla Środowiska” – 7 numerów  

Parametry wydawnicze – druk i oprawa czasopisma: 
 

 Nakład w języku polskim 
o wydania ukazujące się w 2018 r.: 

- 2 x min. 800 – max. 1000 egz. 
- 1 x min. 2500 –  max. 3000 egz. 

o wydania ukazujące się w 2019 r.: 
- 3 x min. 800 – max. 1000 egz. 
- 1 x min. 2500 – max. 3000 egz. 

 format publikacji: A4  (format  211 mm (±20 mm)  x 297  mm (±20 mm)) 

  papier okładki  
o biały 
o ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub 

papier na bazie włókien pierwotnych; papier musi posiadać  jeden  
z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), 
Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC 
(ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów 
gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest 
Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny 
potwierdzający, że papier jest ekologiczny, 

o gramatura 200 g/m2 
o kreda 
o stron 4 
o kolorystyka 4+4 

 papier  środków 
o biały 
o ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub 

papier na bazie włókien pierwotnych; papier musi posiadać  jeden  
z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), 
Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC 
(ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów 
gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, 
program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że 
papier jest ekologiczny, 

o gramatura 150 g/m2 
o kreda 
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o stron 40 (± 4 strony) 
o kolorystyka 4+4 

 wykończenie: oprawa klejona 
 
  Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełną treść oraz materiał 

zdjęciowy, graficzny do umieszczenia w pierwszym numerze kwartalnika wraz z będącym  
w posiadaniu Zamawiającego wzorem layoutu. W przypadku druku każdego kolejnego 
numeru kwartalnika Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną treść oraz materiał zdjęciowy, 
graficzny do umieszczenia w kolejnym numerze kwartalnika w dniu przekazania każdego 
kolejnego zlecenia. Wykonawca może zaproponować własne zdjęcia, wykresy i grafiki 
tematycznie związane z tekstem. 

 Zakres prac redakcyjno-wydawniczych dla Wykonawcy: 

 Opracowanie redakcyjne dostarczonych tekstów. 

 Wykonanie min. 3 korekt redakcyjnych (interpunkcyjna, ortograficzna) przekazanym przez 
zamawiającego materiale. 

 Sprawowanie nadzoru graficznego i DTP (skład, łamanie tekstów, retusz i obróbka zdjęć) 
nad przygotowaniem publikacji. 

 Kompleksowe przygotowanie do druku plików PDF i dostarczenie do drukarni  
oraz koordynacja prac, w tym m.in. naświetlania, wykonanie prób kolorów – ozalid, 
uruchomienie procesu produkcyjnego i druk kwartalnika. 

 Dostawa nakładu (w zaklejonych paczkach kartonowych opisanych w widocznym miejscu 
– tytuł publikacji i liczba egzemplarzy) do siedziby Narodowego Funduszu lub miejsca 
wskazanego przez Narodowy Fundusz na terenie Polski. 

 Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji publikacji w formacie PDF przygotowanym 
do umieszczenia w Internecie oraz w pliku cyfrowym wolnym do samodzielnej edycji DTP 
(np. InDesign, QuarkXPress, Acrobat, Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), 
przygotowanym do druku. 
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Część 2 zamówienia 
 

A. Folder o roboczym tytule „Folder ogólny”.  
Zamawiający poda ostateczny tytuł w dniu podpisania umowy.  

Parametry wydawnicze: 
 

 nakład: w języku polskim 2000 egzemplarzy, 

 objętość: 8 stron (w tym okładka)  

 wymiary 200 mm (±20 mm) x 220 mm (±20 mm) 

  papier: 
o  biały, 
o  ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub 

papier na bazie włókien pierwotnych; papier musi posiadać  jeden z następujących 
certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), Europejska 
Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC (ang. Forest 
Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów gospodarki leśnej), 
PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, program 
zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest 
ekologiczny, 

o  gramatura: 280-300 g/m², 
o  kreda 

  kolorystyka: 4+4 

 oprawa – szyta 

  wewnątrz folderu: tekst z różnorodnymi formami graficznymi np. tabelami, wykresami, 
grafikami, zdjęciami   

 folder opatrzony logiem: NFOŚiGW (wzór logo w załączniku nr 1 do OPZ, poglądowo Księga 
Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW dostępna pod adresem https://www.nfosigw.gov.pl/o-
nfosigw/dla-mediow/logotypy/) 

  na ostatniej stronie folderu musi znaleźć się informacja o papierze ekologicznym lub/i logo 
certyfikatu oraz dane teleadresowe NFOŚiGW – wskazane przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełną treść z danymi 
liczbowymi do ewentualnego umieszczenia w tabelach i/lub na wykresach. Do Wykonawcy 
należy zaprojektowanie layoutu wydawnictwa, włącznie z okładką oraz wykonanie tabel, 
wykresów i całej grafiki (w tym infografik) oraz ilustracji w postaci grafiki i zdjęć. 
Wykonawca dodatkowo może zaproponować własne zdjęcia, wykresy i grafiki tematycznie 
związane z tekstem. Zamawiający może przekazać Wykonawcy zdjęcia inwestycji 
realizowanych  
z dofinasowaniem Narodowego Funduszu do umieszczenia w wydawnictwie.  
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B. Broszura dot. odzyskania niepodległości.  
Zamawiający poda tytuł w dniu podpisania umowy. 

Parametry wydawnicze: 
 

 nakład: w języku polskim 2500 egzemplarzy 

 objętość: 12 stron (w tym okładka) 

 format 175 mm (±20 mm) x 250 mm (±20 mm) 

  papier: 
o  biały, 
o  ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub 

papier na bazie włókien pierwotnych; papier musi posiadać jeden z następujących 
certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), Europejska 
Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC (ang. Forest 
Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów gospodarki leśnej), 
PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, program 
zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest 
ekologiczny, 

o  gramatura: 
o okładka: 300-350 g/m² 
o środek: 120-140 g/m² 

o  kreda 

  kolorystyka: 4+4 

 oprawa – szyta 

  wewnątrz folderu: tekst z różnorodnymi formami graficznymi, np. grafikami, zdjęciami, 
tabelami, wykresami, 

  folder opatrzony logiem: NFOŚiGW (wzór logo w załączniku nr 1 do OPZ, poglądowo Księga 
Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW dostępna pod adresem https://www.nfosigw.gov.pl/o-
nfosigw/dla-mediow/logotypy/), 

  na ostatniej stronie folderu musi znaleźć się informacja o papierze ekologicznym lub/i logo 
certyfikatu oraz dane teleadresowe NFOŚiGW. 
 
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy pełną treść z danymi do tabel 
i wykresów. Do Wykonawcy należy zaprojektowanie layoutu wydawnictwa, włącznie  
z okładką oraz wykonanie tabel, wykresów i różnorodnej grafiki z wykorzystanie zdjęć  
i infografik, zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym całości. 
Wykonawca dodatkowo może zaproponować własne zdjęcia, wykresy i grafiki tematycznie 
związane z tekstem.  

 
 
 Zakres prac wydawniczych dla Wykonawcy dla całej części 2 zamówienia: 

 

 Sprawowanie nadzoru graficznego i technicznego nad przygotowaniem publikacji. 

 Pełna redakcja i minimum trzykrotna korekta (w tym stylistyczna, interpunkcyjna i 
ortograficzna) wszystkich tekstów zamieszczanych w publikacjach przez uprawnionego 
redaktora i korektora, wskazanego przez Wykonawcę. 

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
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 Pełne przygotowanie do druku – przygotowalnia (skład, łamanie tekstów, redakcja 
techniczna, korekty, retusz i obróbka zdjęć, wykonanie prób kolorystycznych wydruku). 

 Druk i oprawa. 

 Dostawa nakładu (w zaklejonych paczkach kartonowych opisanych w widocznym miejscu 
– tytuł publikacji i liczba egzemplarzy) do siedziby Narodowego Funduszu lub miejsca 
wskazanego przez Narodowy Fundusz na terenie Polski. 

 Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji publikacji w formacie PDF przygotowanym 
do umieszczenia w Internecie oraz w pliku cyfrowym (np. InDesign, QuarkXPress, Acrobat, 
Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), przygotowanym do druku i pliku 
otwartym umożliwiającym ewentualne modyfikacje treści w przyszłości przez 
Zamawiającego.  

 
 
 
 


