
Część III-1 SIWZ  
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

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

w opakowania zbiorcze i dostawę do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca w Polsce wskazanego 

przez Zamawiającego.  

  

1. Założenia merytoryczne 

a) plakatowy kalendarz listwowy (listwa metalowa); 

b) zawieszka metalowa; 

c) projekt indywidualny planszy wykonany na podstawie grafiki/zdjęcia Wykonawcy lub dostarczonej 

przez Zamawiającego (grafikę Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy); 

d) 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);  

e) na dole kalendarza, pod danymi teleadresowymi, powinna znajdować się informacja następującej 

treści: „Kalendarz wykonano na papierze posiadającym certyfikat…/ z recyklingu”;  

f) kalendarium standardowe (w języku polskim i angielskim – nazwy miesięcy i dni tygodnia): 12 

miesięcy 2021 roku; przejrzyste i czytelne, tak aby ułatwić jego odczytanie osobom 

słabowidzącym; czcionki bezszeryfowe,; kalendarium zawierające: nazwy miesięcy, nazwy dni 

tygodnia, numer tygodnia oraz wyróżnione za pomocą koloru soboty i niedziele oraz dni 

świąteczne, wolne od pracy. 

 

2. Parametry techniczne 

a) nakład: 2500 egz.; 

b) wymiary: 

o szerokość 680 mm (+/- 20 mm),  

o wysokość 980 mm (+/- 20 mm); 

c) kolorystyka: kolor 4+0 CMYK; 

d) metalowe listwy na dole i górze dopasowane kolorem do grafiki kalendarza; 

e) metalowy uchwyt do zawieszenia; 

f) gramatura: min. 200 g/m2; 
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g) papier do produkcji całego kalendarza: papier ekologiczny (nie wybielany) – 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 dokument potwierdzający spełnienie ww. 

wymogów, że papier jest ekologiczny; 

h) kalendarium mocno przytwierdzone do listew, zapobiegające samoczynnemu odrywaniu; 

i) metalowy uchwyt do zawieszenia kalendarza na ścianie, solidnie przymocowany do listwy  

o średnicy min. 4 mm. 

 
3. Jakość wykonania 

 
Solidne i trwałe metalowe listwy, solidne przymocowanie listew do plakatu, a także metalowego uchwytu 

do zawieszania do listew. Estetycznie umocowane listwy. Równe i proste plakaty z symetrycznie 

umocowanym metalowym uchwytem – pośrodku plakatu na jego górnej krawędzi, aby po powieszeniu 

plakat dobrze przylegające do ściany, nie odstając. 

 
4. Sposób realizacji dostawy 

 

Całość zapakowana w solidne, twarde, zbiorcze kartonowe opakowania, łatwe do otwierania  

i wyjmowania pojedynczych kalendarzy, umożliwiające piętrowe składowanie, opakowania czytelnie 

opisane (rodzaj kalendarza oraz liczba sztuk w opakowaniu), w jednym opakowaniu nie więcej niż 50 szt. 

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

który w wierny sposób odwzorowują kolorystykę wydruku docelowego całego nakładu, a także wzór 

umocowania uchwytu na listwie przymocowanej do plakatu. Projekt przygotowany do druku 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://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-

2020_2017.pdf    

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf

