
Część III-3 SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

KALENDARZE KSIĄŻKOWE A5  

Zamówienie obejmuje przygotowanie kalendarza do druku, projekt okładki, w tym łamanie i korektę 

treści wkładki tematycznej i ekologicznej, indywidualny projekt kalendarium, druk oraz 

konfekcjonowanie w opakowania zbiorcze i dostawę do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca w 

Polsce wskazanego przez Zamawiającego. 

 
 

I. Założenia merytoryczne: 

1. OKŁADKA 

a) wykonana według indywidualnego projektu; 

b) oprawa typu flexi, giętka i miękka,  

c) okleina papierowa lub wykonana z materiału ekologicznego (tzn. nadającego się do recyklingu 

lub pochodzącego z recyklingu albo biodegradowalnego); 

d) kolor okleiny granatowy lub zielony; 

e) logo NFOŚiGW oraz 2021 rok wytłoczone na pierwszej stronie okładki; 

f) adres strony internetowej (www.nfosigw.gov.pl) i ciąg znaków POIiŚ 2014-2020 (zgodnie z zał. 

Nr 1 do OPZ) wytłoczone na ostatniej stronie okładki; 

g) gumka okalająca kalendarz w kolorze granatowym lub zielonym, dopasowanym do koloru 

okleiny (preferowana wąska min. 3 mm – max. 5 mm); 

h) papierowa kieszeń przyklejona do wklejki na wewnętrznej stronie oprawy z tyłu, w formie 

kieszonki przestrzennej, otwartej z długiego boku, składanej po bokach. 

 

Okładka kalendarza będzie wykonana zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego, po podpisaniu 

umowy, oprawą wybraną z przedłożonego przez Wykonawcę wzornika opraw, min. trzech kolorów. 

 

2. BLOK  

1. Kalendarium 

a) wykonane według indywidualnego projektu; 

b) układ – jeden dzień na stronie, przy czym sobota i niedziela na jednej stronie; 

c) na każdej stronie miejsce na notatki (z podziałem na godziny); 



 

 

   

 2 

d) na każdej stronie nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w dwóch językach w tym: polskim  

i angielskim, z zaznaczonymi w innym kolorze niedzielami, świętami państwowymi  

i kościelnymi oraz imieninami, możliwość umieszczenia świąt i dni zw. z ochroną środowiska  

i działalnością NFOŚiGW (daty i nazwy świąt/dni Zamawiający dostarczy po podpisaniu umowy); 

e) w dolnej części każdej strony powinno znajdować się pomniejszone kalendarium min. 

poprzedniego, bieżącego i następnego miesiąca; 

f) kolorystyka bloku dopasowana do oprawy: z użyciem kolory granatowego lub zielonego; 

g) dwukolorowe drukowane lub wycinane registry; 

h) kalendarium czytelne i przejrzyste, co ułatwi jego odczytanie osobom słabowidzącym;  

i) czcionki bezszeryfowe; 

j) perforacja narożników. 

 

2. Wkładki  

1. tematyczna  

a) 2 strony tekstu, dot. POIiŚ 2014-2020, przygotowanego przez Zamawiającego (treść 

Zamawiający dostarczy po podpisaniu umowy); 

b) ilustracja do tekstu (grafikę Zamawiający dostarczy po podpisaniu umowy); 

c) logotypy, w tym: logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp 

NFOŚiGW logotyp Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 1 do OPZ; 

d) wkładka umieszczona przed stroną na dane osobowe, na początku kalendarza; 

2. ekologiczna 

b) 1 strona z nadrukowaną treścią i logo NFOŚiGW (treść Zamawiający dostarczy po podpisaniu 

umowy), wykonana z papieru ekologicznego, biodegradowalnego, w którym umieszczone są 

nasiona – typu: growing paper, seed paper lub plantable paper; 

c) wkładka umieszczona przed stroną na dane osobowe, po wkładce tematyczne. 

 

3. Dodatkowe elementy 

a) tasiemka biała z nadrukiem adresu strony internetowej (www.nfosigw.gov.pl) w kolorze 

pasującym do oprawy (zbliżonym do koloru okleiny okładki), powtarzanym na całej długości; 

b) elementy przed, po i wewnątrz kalendarium m.in.: plan roczny, dodatkowe planery miesięczne 

przed każdym miesiącem, skrócone kalendarze na rok poprzedzający, bieżący i przyszły, miejsce 

na notatki (min. 8 str.), mapy: Europy i Polski. 

 

II. Parametry techniczne: 

a) nakład: 2000 egz.; 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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b) format: 

o szerokość: 148 mm (+/-10 mm),  

o wysokość: 210 mm (+/-10 mm);  

c) kolorystyka: 

o wkładki tematycznej: 4+4 CMYK; 

o kalendarium: 2+2; 

o wkładki ekologicznej: 2+2; 

d) gramatura: 

o bloku min. 70 g/m2; 

o wkładki tematycznej min. 90 g/m2 ; 

o wkładki ekologicznej min. 50 g/m2 ; 

e) papier:  

o do produkcji kalendarza tzn. bloku z kalendarium razem z kolorową wkładką oraz 

okładki: 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; 

o do produkcji wkładki ekologicznej: papier nasienny ekologiczny, biodegradowalny,  

w którym umieszczone są nasiona (tzw. growing paper, seed paper lub plantable 

paper);  

f) łączenie poszczególnych kart kalendarium szyte. 

 

III. Jakość wykonania: 

Kalendarium 

W górnej części kalendarium powinna znajdować się cyfra kolejnego dnia miesiąca, nazwa dnia tygodnia 

i nazwa miesiąca. Cyfra kolejnego dnia miesiąca powinna być elementem dominującym  

w górnej części kalendarium. Nazwa miesiąca powinna być wyróżniona za pomocą rozmiaru lub 

pogrubienia albo obu tych metod. Możliwość umieszczenia świąt i dni zw. z ochroną środowiska  

i działalnością NFOŚiGW (daty i nazwy świat/dni Zamawiający dostarczy po podpisaniu umowy). 

Estetyka kalendarium 
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Kalendarium przejrzyste. Czcionki proste, bezszeryfowe. Spójność czcionek pod względem kroju i stylu. 

Spójność pod względem kolorystycznym całości kalendarium i oprawy. Wkładki tematyczne  

dopasowane rozmiarem kart i jakością zadruku do całości kalendarium. 

 

Okładka 

Okładka solidnie przymocowana do wkładu, starannie oklejone brzegi oraz narożniki; solidne 

mocowanie gumki okalającej i tasiemki oraz papierowej kieszeni wewnętrznej. 

Estetyka okładki 

Dokładność i czytelność tłoczenia odwzorowania logotypu NFOŚiGW oraz roku 2021, adresu strony 

www.nfosigw.gov.pl oraz ciągu znaków POIiŚ 2014-2020, materiał okleiny jednorodny bez przebarwień 

i zagnieceń, tasiemka wykończona estetycznie, niestrzępiąca się, gumka elastyczna nierozciągnięta, 

oprawa giętka, miękka. 

 

IV. Sposób realizacji dostawy: 

Całość zapakowana w solidne, 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: 

a) wydruk próbny wkładki tematycznej i jednej strony kalendarium;  

b) wzór oprawy wraz z gumką okalającą; 

c) wzór tasiemki z nadrukiem; 

d) wzór papieru nasiennego – 1 strona zadrukowana do wkładki ekologicznej; 

które w wierny sposób odwzorowują kolorystykę wydruku docelowego oraz oprawy  

z elementami dodatkowymi dla całego nakładu. Projekt przygotowany do druku w wersji elektronicznej 

będzie również wymagał akceptacji Zamawiającego (szczegóły dotyczące powyższych terminów zostały 

zawarte w §6 Części II-2 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    

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

