
 

 

 

Załącznik nr 2 do WARP-21/Z/2019 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Ulotka formatu DL 

Projekt gotowy do druku: dostosowanie różnych projektów graficznych 
otrzymanych od Zamawiającego do wersji gotowej do druku 
ulotki formatu DL. 

Format: DL 

Materiał: papier 

Papier: biały kreda mat 

Obszar nadruku: 4+4 CMYK 

Nadruk: druk offsetowy 

Kolor: full kolor (CMYK) 

Gramatura: minimum 200 g 

Kolor tła: biały 

Pakowanie: w kartonie 

Nakład szacowany: 10 000 szt. (1 000 szt./projekt) 

2. Plakaty A2 

Projekt gotowy do druku: dostosowanie Projektu graficznego otrzymanego 
od Zamawiającego do wersji gotowej do druku 

Format: A2 

Materiał: papier 

Papier: papier kreda obustronnie powlekany 

Obszar nadruku: 4+0 CMYK 

Nadruk: druk offsetowy 

Kolor: full kolor (CMYK) 

Gramatura: minimum 150 g 

Kolor tła: biały 

Pakowanie: pakowane w kartonie, na płasko 

Nakład szacowany: 100 szt. (20 szt./projekt) 

3. Teczka z magnesem 

Projekt gotowy do druku: dostosowanie projektu graficznego otrzymanego od 
Zamawiającego do wersji gotowej do druku  

Format: 220x305;  

Grzbiet:  10mm 

Materiał:  karton SBS wysokiej jakości, karton dwustronnie powlekany i 
gładzony 400 g 

Magnes na zamknięciu 
teczki: 

taśma magnetyczna o szerokości 1 cm na całej długości 
krawędzi teczki w układzie pionowym, zamykanie teczki lewe 

większe skrzydełko nachodzi na prawe mniejsze skrzydełko 

Obszar nadruku: 4+1 (CMYK + Pantone), druk offsetowy lakier UV wybiórczy 

Uszlachetnienia: folia matowa soft touch dwustronna,  
lakier wybiórczy UV na stronach zewnętrznych,  
tłoczenie elementu logotypu o wymiarach 50mx20mm wypukłe 

Introligatornia: sztancowanie - wycinanie użytku z wykrojnika,  
typ sztancowania: wycinanie na wylot  

Rozdzielczość: min.300 dpi   

Pakowanie: teczki zbigowane, złożone i zapakowane po 50 szt. w zbiorczym 

opakowaniu 

Nakład szacowany: 2 000 szt. (1 000 szt./projekt) 

 
 

Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca przed zawarciem umowy z Zamawiającym 

dostarczy wydruk próbny teczki zgodny z wyżej wymienioną specyfikacją. Zamawiający 
prosi o uwzględnienie próbnego wydruku w ofercie. 
 



 

 

 

4. Wizytówki 

Projekt gotowy do druku dostosowanie projektu graficznego otrzymanego od 
Zamawiającego do wersji gotowej do druku  

Format: 90x55mm 

Gramatura papieru: papier kreda mat, gramatura 350g 

Rodzaj druku: offset 

Obszar zadruku: 4+0 CMYK full color 

Druk: dwustronnie folia soft touch 

Pakowanie: zapakowane po min 100 szt. w opakowaniu 

Nakład szacowany: 1 000 szt. (100 szt./projekt) 

 


