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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 
 

KALENDARZE KSIĄŻKOWE  O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE  
 

 nakład - 250 szt.; 

 format A4 - 210 x 297 mm (+/- 10 mm); 
 

 
OKŁADKA 
 
Wymagania minimalne 

 

 materiał: skóra; 

 kolor okładki (dwa do wyboru przez Zamawiającego): ciemno-brązowy, ciemno-
zielony 

 tłoczone logo NFOŚiGW; 

 przeszycia wzdłuż krawędzi; 
 

Okładka kalendarza będzie wykonana zgodnie z wybraną przez Zamawiającego oprawą,  
z przedłożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, wzornika dostępnych 
kolorów. 
 
 
WSAD 

 
Wymagania minimalne 

 
1. Kalendarium 

 

 układ – tydzień na rozkładówce; 

 miejsce na notatki (z podziałem na godziny); 

 nazwy miesięcy i dni tygodnia w min. trzech językach w tym: polskim i angielskim 
z zaznaczonymi niedzielami, świętami państwowymi i kościelnymi oraz imieninami; 

 przejrzyste i czytelne, co ułatwi jego odczytanie osobom słabowidzącym; 

 registry drukowane lub wycinane, w dwóch kolorach; 

 perforacja narożników; 
 

2. Notes teleadresowy zintegrowany z blokiem; 
 
3. Część informacyjna oraz mapy (co najmniej jedna strona z mapą administracyjną 

Polski).  
 
4. Tasiemka w kolorze zbliżonym do koloru okładki z adresem strony internetowej 

(www.nfosigw.gov.pl), powtarzanym na całej długości tasiemki. 
 
Sposób realizacji dostawy 
 
Każdy kalendarz zapakowany w jednostkowe eleganckie i estetyczne opakowanie, 
wykonane z powlekanego kartonu z monochromatycznym nadrukiem/tłoczeniem logo 
NFOŚiGW. Całość zapakowana w solidne, zbiorcze, kartonowe pudła zamknięte od góry, 
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umożliwiające piętrowe składowanie, czytelnie opisane (rodzaj kalendarza, kolor oraz ilość  
w pudełku). 
 
Przed dostawą kalendarzy, w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży projekt 
kalendarza wraz z opakowaniem, który będzie wymagał akceptacji Zamawiającego, zgodnie 
z § 5 ust. 2 i 3 – Wzór umowy. 
 

 
Cechy preferowane 
 

Okładka 
 
Jakość wykonania 

 okładka wykonana starannie, dokładnie oklejone brzegi, staranne ewentualne 
przeszycia, dokładność tłoczenia/nadruku; materiał jednorodny bez przebarwień 

 

 
Kalendarium 
 
Układ, czytelność 

 cyfra dnia miesiąca powinna być elementem dominującym; 
nazwa miesiąca powinna być wyróżniona za pomocą rozmiaru lub pogrubienia albo 
obu tych metod; 

 największy obszar powinno stanowić miejsce na notatki; 
 
Estetyka 

 kalendarium przejrzyste; 

 czcionki proste, bezszeryfowe; 
 
 
 

Logo NFOŚiGW zawiera załącznik nr 1 do OPZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


