Załącznik Nr 1_część 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. opracowanie indywidualnych projektów graficznych, skład, przygotowanie do druku,
wykonanie (druk, wykończenie, usługa introligatorska):
a) trzech rodzajów kalendarzy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) na 2021
rok (książkowych, trójdzielnych i biuwarów);
b) kalendarza ściennego dwuletniego na lata 2021/2022;
2. opakowań na kalendarze książkowe
3. dostawa wszystkich rodzajów kalendarzy do siedziby GDOŚ i wniesienie ich we wskazane
miejsce (adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).
Termin wykonania Zamówienia:
60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Projekty wszystkich rodzajów kalendarzy (np. rodzaj okładki, znakowanie, kalendarium, projekty
graficzne) powinny być oryginalne, zgodne z obowiązującymi trendami, estetyczne i spójne ze
sobą. Projekty graficzne wszystkich projektowanych elementów, w tym wklejek reklamowych,
główki kalendarza ściennego itp. powinny w ciekawy i kreatywny sposób prezentować obszary
działalności GDOŚ.
Metody znakowania, uszlachetnienia, rodzaj okładki i inne elementy kreacji – z uwzględnieniem
uwag, wytycznych i akceptacji Zamawiającego.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, zgodnie z
koncepcją Zamawiającego, czterech rodzajów kalendarzy:
I. Biuwar:
1. nakład: 200 sztuk,
2. format: A2 (594x420 mm),
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3. objętość: 52 kartki,
4. zadruk: jednostronny kolorowy,
5. papier: offset o gramtaturze min. 80 g/m2,
6. oprawa/łączenie: klejenie po dłuższym boku, od spodu zabezpieczony tekturą, klejony od
dołu,
7. funkcjonalność:
a) u góry rozkład tygodnia, godziny od 7:00 do 20:00,
b) na czerwono zaznaczone święta i dni wolne,
c) powierzchnia w kratkę przeznaczona na notatki
II. Kalendarz książkowy:
1. nakład: 250 egzemplarzy,
2. format: rozmiar kalendarza w przedziale - nie mniejszy niż 210 mm x 250mm i nie większy
niż 210 mm x 295 mm (zbliżony do A4),
3. objętość: ilość stron obejmująca jeden tydzień na każdej rozkładówce, ponadto dodatkowe
elementy zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego,
4. papier bloku/środka: offset o gramaturze min. 80 g/m2,
5. oprawa/łączenie:
6. funkcjonalność:
1) okładka:
a) oprócz warstwy estetycznej proponowanej przez Wykonawcę na przedniej okładce znakowanie roku 2021 oraz logo GDOŚ i/lub inne oznaczenie zgodnie ze
wskazaniem Zamawiającego,
b) kolor okładki: turkus, niebieski lub granat
c) na tylnej okładce (wewnętrznej) – kieszonka
2) wnętrze kalendarza:
a) układ kalendarium: na każdej rozkładówce - tydzień oraz miejsce przeznaczone na
notatki z nadrukiem w linie, a także min. nadruk logo GDOŚ lub sygnetu logo,
preferowane

umieszczenie

na

każdej

rozkładówce

skróconego

kalendarza

aktualnego miesiąca,
b) drukowane w co najmniej dwóch kolorach (preferowane kolory spójne z kolorystyką
logotypu GDOŚ), z uwzględnieniem co najmniej dni tygodnia, świąt oraz imienin.
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c) dodatkowe strony informacyjne zgodnie z koncepcją Zamawiającego, w tym strony
zawierające skrócony kalendarz roczny na rok 2020, 2021, 2022, mapę Polski i
krajów europejskich, druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej i strony na
notatki
d) kolorowa tasiemka/zakładka w środku kalendarza
7. opakowanie:
a) Wykonawca wykona i dostarczy estetyczne i eleganckie opakowanie kartonowe, np.
wsuwane pudełko, z nadrukiem 4+0 zgodnym z koncepcją graficzną Wykonawcy,
dopasowane do rozmiaru kalendarza książkowego;
b) Ilość: 250 sztuk.
III. Kalendarz ścienny trójdzielny:
1. plecki (z nadrukiem) + główka (wypukła), bigowanie na trzy części,
2. nakład: 250 egzemplarzy,
3. funkcjonalność:
a)

zrywane kartki,

b)

składany na 4 części.

Kalendarium:
1. druk dwukolorowy - czarno-czerwony
2. papier: offset o gramaturze min. 80 g/m2
3. funkcjonalność:
a)

układ trzystopniowy, trzy bloczki po 12 kartek (miesiąc poprzedni, bieżący,
następny), jeden bloczek (miesiąc bieżący) z jasnym tłem,

b)

kalendarium zawiera imieniny, dni świąteczne odróżniające się kolorem od dni
powszednich,

c)

oznaczenia dni tygodnia, świąt oraz imienin w języku polskim,

d)

opaska z przesuwnym okienkiem (domyślnie w kolorze czerwonym),pasek
mocowany do kalendarza za pomocą gumku,

Główka kalendarza:
Tematyka: 2021-2030 dekada restytucji ekosystemów
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(Zamawiający po zawarciu umowy dostarczy Wykonawcy koncepcję ze

zdjęciem w

formacie JPEG (.jpg) wraz z opisami, I logotypami; Wykonawca opracuje projekt graficzny
na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego)
1. format: 39,4 mm x 24,4 mm (dopuszczalne wahania formatu +/- 30 mm),
wypukła, kaszerowana, dziurka do zawieszenia,
2. druk - jednostronny w kolorach 4+0 (pełny kolor),
3. papier: kreda, folia matowa, wybiórczy lakier UV.
Plecki kalendarza:
1. plecki na bazie projektu graficznego, harmonizujące z projektem graficznym główki,
2. papier - karton powlekany – maksymalna grubość 350 g/m2, pokryty folią matową
IV. Kalendarz dwuletni 2021-2022 (ścienny, wieloplanszowy w formacie A3)
Tematyka: Chronione gatunki zwierząt w Polsce. ( Zamawiający dostarczy Wykonawcy
koncepcję z 24 zdjęciami w formacie JPEG (.jpg) wraz z opisami, logotyp, po podpisaniu
umowy)
Kalendarz

wykonany

na

podstawie

projektu

graficznego

Wykonawcy.

1. nakład: 300 egzemplarzy,
2. format: 297 mm x 420 mm (+/- 10 m),
3. objętość: 13-kartkowy dwustronnie drukowany,
4. druk: kolor 4+4 CMYK,
5. papier: kreda o gramaturze min. 200 g/m2,
6. całość pokryta lakierem wodnym – dyspersyjnym matowym po stronie druku,
7. oprawa/łączenie: spirala z zawieszką na krótszym boku,
8. funkcjonalność:
a) zdjęcie powinno zajmować 2/3 strony, kalendarium 1/3 strony,
b) kalendarium powinno być wyraźne i czytelne
9. opakowanie: kalendarze zapakowane w indywidualne koperty z mikrofali bez zadruku,
koperty zapakowane w solidne, zbiorcze, kartonowe pudełka zamknięte od góry,
umożliwiające piętrowe składowanie, czytelnie opisane (rodzaj kalendarza oraz ilość w
pudełku)

Dostawa
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Wykonawca dostarczy cały asortyment do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do
wskazanego miejsca (adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Nadruki
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania projektów graficznych z uwzględnieniem
zasad i wzorów opisanych w Księdze Znaku GDOŚ oraz logotypów innych kampanii i
programów prowadzonych przez Zamawiającego (zostaną dostarczone po podpisaniu umowy).
Logo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zgodne ze wzorami do pobrania ze
strony internetowej lub inne przekazane przez Zamawiającego.
Wszystkie znakowania i nadruki powinny zostać wykonane zgodnie ze wzorami oraz z kolorami
pantonów zawartych w materiałach udostępnionych przez zamawiającego.

Inne wymagania
Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy logotypy i zdjęcia do przygotowania projektu
graficznego kalendarza po zawarciu Umowy;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag co do sposobu wykonania
przedmiotu umowy w trakcie jej wykonywania.
3) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów, o których mowa
w pkt 1, przedstawi trzy wstępne propozycje każdego projektu - wg koncepcji
Zamawiającego - (drogą elektroniczną w formie plików pdf) do wyboru Zamawiającego.
4) Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wstępnych projektów
Kalendarzy dokona wyboru jednego projektu graficznego każdego rodzaju Kalendarza i
ewentualnie zgłosi uwagi do wybranego projektu graficznego, drogą elektroniczną
5) Dokonanie poprawek zgodnie z sugestiami Zamawiającego oraz dostawa do
Zamawiającego poprawionych projektów celem ostatecznej akceptacji – maksymalnie 5
dni roboczych od daty przekazania uwag przez Zamawiającego 0 lub od dnia odbycia
spotkania, o którym mowa w pkt 7;
6) Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego
do wyglądu kalendarzy .
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania w miejscu przez siebie
wskazanym na terenie Warszawy spotkania uzgadniającego z Wykonawcą mającego na
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celu ostateczne opracowanie projektów Kalendarzy, w tym wprowadzenie do projektów
uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.
8) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego próbny egzemplarz
każdego rodzaju z zamawianych

kalendarzy w terminie 2 dni roboczych od dnia

akceptacji projektu Kalendarza.. Wykonawca dostarczy próbne egzemplarze do siedziby
Zamawiającego w Warszawie na własny koszt.
9) Wykonawca przystąpi do wydruku Kalendarzy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
próbnego wydruku stron Kalendarza.
10) Z dniem odbioru Przedmiotu Umowy, a w przypadku projektu graficznego Kalendarza –
z dniem jego akceptacji, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do wszystkich utworów powstałych podczas wykonywania Umowy na polach
eksplantacji wskazanych w Umowie.
11) Wykonawca składając ofertę oddzielnie wyceni wykonanie projektu graficznego oraz
wykonanie usługi wydruku i dostawy każdego z kalendarzy.

