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Część III – 1 SIWZ 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

KALENDARZ ŚCIENNY TRÓJDZIELNY 
 

Zamówienie obejmuje przygotowanie kalendarza do druku, w tym projekt, druk oraz konfekcjonowanie  

w pojedyncze opakowania, opakowania zbiorcze i dostawę do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca 

w Polsce wskazanego przez Zamawiającego.  

  

Założenia merytoryczne: 

 

 główka kalendarza wypukła (na bazie pianki lub kaszerowana), nadruk wykonany na podstawie 

grafiki dostarczonej przez Zamawiającego (grafikę Zamawiający dostarczy Wykonawcy po 

podpisaniu umowy),  

 plecki kalendarza płaskie, nadruk wykonany na podstawie i spójnie z grafiką na główce (grafikę 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy), na dole pod kalendarium 

umieszczone: dane teleadresowe NFOŚiGW oraz ciąg logotypów, zawierający logotypy: Funduszy 

Europejskich, flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp NFOŚiGW i Unii Europejskiej (wzory 

logotypów w załączniku nr 1 do OPZ);  

 na pleckach, na dole kalendarza powinna znajdować się informacja następującej treści: „Kalendarz 

wykonano na papierze posiadającym certyfikat…/ z recyklingu”;  

 kalendarium standardowe (w języku polskim): miesiąc poprzedzający na górnym panelu plecków, 

a bieżący na środkowym panelu plecków i następny na dolnym panelu plecków; przejrzyste  

i czytelne, tak aby ułatwić jego odczytanie osobom słabowidzącym; czcionki bezszeryfowe; 

kalendarium zawierające: nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, imieniny, numer tygodnia oraz 

wyróżnione za pomocą koloru soboty i niedziele oraz dni świąteczne, wolne od pracy; 

 możliwość umieszczenia świąt i dni zw. z ochroną środowiska i działalnością NFOŚiGW (daty  

i nazwy świat/dni dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy). 

 

Parametry techniczne: 

 

 nakład: 2000 egz.; 

 wymiary: 

o szerokość główki min. 290 mm, max 410 mm, wysokość min. 190 mm, max 290 mm; 

o szerokość plecków pod każdym kalendarium min. 290 mm, max 410 mm, wysokość  

min. 190 mm, max 290 mm;  

 kolorystyka: kolor 4+0 CMYK; 

 główka pokryta lakierem wodnym; 

 gramatura:  

o główka i plecki: karton min. 255 g/m2; 

o kalendarium białe: min. 70 g/m2; 

 koperty do pakowania kalendarzy: karton min. 350 g/m2; 

 papier do produkcji całego kalendarza i koperty: pochodzący z lasów, w których prowadzona jest 

zrównoważona gospodarka leśna, co potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem, np. FSC lub 
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innym równoważnym dokumentem potwierdzającym spełnienie ww. wymogów lub papier  

z recyklingu; 

 łączenie poszczególnych kart kalendarium klejone; 

 kalendarium mocno przytwierdzone do plecków, zapobiegające samoczynnemu odrywaniu; 

 łączenie główki i plecków – jednolity karton zginany na trzy do pakowania lub łączenie szyte lub 

klejone; solidne przymocowanie główki do plecków, zapobiegające samoczynnemu odrywaniu; 

 otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza na ścianie; 

 przezroczysty pasek z przesuwaną ramką dla zaznaczania dnia tygodnia, pasek ten nie może 

samoczynnie zsuwać się z kalendarium lub być za ciasny i powodować zgięcia kalendarza (głównie 

plecków). 

 

Jakość wykonania: 

 

Solidne i trwałe przymocowanie główki do plecków oraz kalendarium do plecków, łatwe odrywanie 

kolejnych stron kalendarium. Solidny i estetyczny pasek z okienkiem do oznaczania bieżącej daty, 

umocowany pewnie, tak, aby nie spadał z kalendarium lub nie był za ciasny i nie zaginał go, po zawieszeniu 

kalendarza. Równe i proste główka i plecki, po powieszeniu dobrze przylegające do ściany, nie odstające. 

 

Sposób realizacji dostawy: 

 

Każdy kalendarz zapakowany w białą kartonową kopertę, z kolorowym nadrukiem logo NFOŚiGW  

(we wskazanych przez Zamawiającego kolorach, zgodnych z Księgą Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW, 

dostępna na stronie www Zamawiającego: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/) oraz 

informacją z jakiego papieru został wyprodukowany (np. „Kopertę wykonano na papierze posiadającym 

certyfikat…/ z recyklingu”). Całość zapakowana w solidne, twarde, zbiorcze kartonowe pudełka zamknięte 

od góry, umożliwiające piętrowe składowanie, pudełka czytelnie opisane (rodzaj kalendarza oraz liczba 

sztuk w pudełku). 

 

Przed produkcją kalendarzy, Wykonawca przedłoży, do akceptacji Zamawiającego, wydruk próbny główki 

i plecków kalendarza i kalendarium, które w wierny sposób odwzorowują kolorystykę wydruku 

docelowego całego nakładu, a także wzór koperty z nadrukiem logotypu. Projekt przygotowany do druku 

główki i plecków oraz kalendarium w wersji elektronicznej będzie również wymagał akceptacji 

Zamawiającego (szczegóły dotyczące powyższych terminów zostały zawarte w §6 Części II-1 

SIWZ/umowy).  

 

Logotypy, w tym: logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp NFOŚiGW logotyp 

Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 1. Umieszczone zgodnie z zasadami zawartymi w księgach 

identyfikacji wizualnej: 

 

 NFOŚiGW: 

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/ 

 

POIiŚ 2014-2020: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-

2020_2017.pdf  
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