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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 
 

KALENDARZE KSIĄŻKOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE  
 

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

wkładki tematycznej, druk oraz konfekcjonowanie w pojedyncze opakowania i opakowania 

zbiorcze, dostawę do siedziby Zamawiającego. 

 
Założenia merytoryczne: 

OKŁADKA 

 materiał – skóra naturalna; 

 tłoczone logo NFOŚiGW oraz rok; 

 zaokrąglone rogi; 

 kolor ciemnozielony; 

 przeszycia wzdłuż krawędzi; 

 organizer lub przegródki na wizytówki na wewnętrznej przedniej stronie okładki; 

 papierowa kieszeń na wewnętrznej tylnej stronie okładki. 

 

Okładka kalendarza będzie wykonana zgodnie z wybraną przez Zamawiającego oprawą,  

z przedłożonego przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy, wzornika dostępnych 

materiałów ze skóry naturalnej, w ciemnozielonym kolorze. 

 
WSAD 

 
1. Kalendarium 
 

 układ – tydzień na rozkładówce; 

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

 na każdej stornie nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w trzech językach w tym: 

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

państwowymi i kościelnymi oraz imieninami;  

 w dolnej części każdej strony powinno znajdować się pomniejszone kalendarium 

poprzedniego, bieżącego i następnego miesiąca; 

 dwukolorowe drukowane lub wycinane registry; 

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

 czcionki bezszeryfowe; 
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 perforacja narożników. 

 
2. Wkładka tematyczna o NFOŚiGW 

 2 strony tekstu przygotowanego przez Zamawiającego (treść Zamawiający dostarczy 

po podpisaniu umowy); 

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

 ciąg znaków, składający się z: logotypu Funduszy Europejskich, logotypu NFOŚiGW 

oraz logotypu Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 1; 

 wkładka umieszczona przed stroną na dane osobowe, na początku kalendarza. 

 

3. Dodatkowe elementy 

 tasiemka w kolorystyce oprawy z nadrukiem adresu strony internetowej 

(www.nfosigw.gov.pl), powtarzanym na całej długości; 

 elementy przed, po i wewnątrz kalendarium, co najmniej: plan roczny, dodatkowe 

planery miesięczne, skrócone kalendarze na rok poprzedzający, bieżący i przyszły, 

miejsce na notatki (min. 4 str.), mapy: Europy i Polski. 

 

Parametry techniczne: 

 

 nakład: 200 szt.; 

 wymiary:  
o szerokość min. 200 mm, max 232 mm;  

o wysokość min. 250 mm, max 310 mm;  

 kolorystyka: kolor 4+4 CMYK; 

 gramatura:  

o wkładka tematyczna: papier kredowy w kolorze białym, min. 120 g/m2; 

o kalendarium: papier w kolorze białym, min. 90 g/m²; 

 łączenie poszczególnych kart kalendarium szyte. 

 
 
 
Sposób realizacji dostawy: 
 
Każdy kalendarz zapakowany w jednostkowe eleganckie i estetyczne opakowanie, 

wykonane z powlekanego kartonu w kolorze czarnym z monochromatycznym 

nadrukiem/tłoczeniem logo NFOŚiGW. Całość zapakowana w solidne, zbiorcze, kartonowe 

pudła zamknięte od góry, umożliwiające piętrowe składowanie, czytelnie opisane (rodzaj 

kalendarza oraz liczba sztuk w pudełku). 

 

 

Przed produkcją kalendarzy, Wykonawca przedłoży, do akceptacji Zamawiającego: 
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 wydruk próbny wkładki tematycznej i jednej strony kalendarium;  

 wzór oprawy wraz z kieszenią papierową i organizerem / miejscem na wizytówki; 

 wzór tasiemki z nadrukiem; 

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 

terminów zostały zawarte w §5 umowy).   

 

Ciąg znaków, składający się z: logotypu Funduszy Europejskich, logotypu NFOŚiGW oraz 

logotypu Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 1 do Części III-3. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


