Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
świadczenie usług druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla NIW-CRSO

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej druk oraz dostawę do siedziby NIW- CRSO
(w tym transport, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego)
materiałów informacyjno-promocyjnych.
2. Druki będące przedmiotem zamówienia muszą być zapakowane w papier. Na każdej paczce winna się
znaleźć etykieta wskazująca tytuł publikacji i liczbę egzemplarzy w paczce.
3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego do dnia 31 marca
2022 r. lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty umownej.
4. Szacunkowa liczba druków określona została w poniższej tabeli. Zamawiający w trakcie realizacji
zamówienia dopuszcza rezygnację z zamówienia określonego typu druku lub możliwość zamiany liczby
zamawianych produktów a także zmiany na inny produkt wymieniony w OPZ (z zastrzeżeniem
zachowania wskazanych minimalnych jednorazowych nakładów).
5. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia również usług druku innych, niewymienionych
przedmiocie zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia potrzeby ich zakupu podczas realizacji
zamówienia po cenach katalogowych Wykonawcy z uwzględnieniem cen promocyjnych
i wynegocjowanych upustów po uzgodnieniu warunków cenowych. Przy czym maksymalna wartość tych
zamówień nie przekroczy 20% wartość wynagrodzenia określonego w umowie.
6. Poszczególne publikacje będą realizowane w ramach konkretnych zleceń Zamawiającego
przekazywanych Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osobę wyznaczoną do
kontaktu ze strony Zamawiającego;
7. Pliki do druku będą przekazywane Wykonawcy w całości lub etapami w postaci PDF za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na pendrive’ie lub za pośrednictwem serwisów umożliwiających przesyłanie plików
o dużej objętości.

Lp.

Typ

Parametry

Minimalny
nakład
jednorazowy

Szacowana
liczba
zamówień

Liczba
projektów

ULOTKI
1.

2.

3.

4.

ulotka A4 składana
do A5

A4 składana do A5, papier 170
g kreda błysk, druk kolorowy
4+4

500 szt.

2

1

ulotka A5

A5, papier 170 g kreda błysk,
druk kolorowy 4+4

300 szt.

3

2

A4 (z możliwością docięcia do
mniejszego formatu), papier
biały mat/błysk, gramatura 130
– 170

200 szt.

5

6

folder w formacie 210 x 210mm,
obj. 12 str. + okładka,
druk - 4+4 cmyk,
papier środki - kreda mat/gloss
170g/m,

2000 szt.

1

1

ulotki informacyjne

broszura Karta
Wolontariusza

papier okładka - kreda
mat/gloss 300g/m, okładka folia błyszcz. 1+0, oprawa
zeszytowa,

5.

ulotki promujące
aplikację SOW

wymiary ok 7,5 x 15 cm,
zaoblone kanty, papier grubszy
ok 170 g kreda mat z
dodatkową folią/połyskiem w
wybranych miejscach, ulotki
składane w harmonijkę, druk
dwustronny, łącznie 8 stron
ulotki (licząc obustronnie),
projekt indywidualny wraz z
kodem QR kierującym do sklepu
z aplikacją

2000 szt.

3

1

A6, papier biały gładki offset 90
g, 50 kartek, druk kolorowy na
każdej kartce 4+0, klejony
krótszy bok, spód podklejany
kartonem, okładka papier 170 g
kreda błysk druk kolorowy 4+0

300 szt.

2

1

A5, papier ok 80 g biały
kratka/linia, możliwe
zadrukowanie znaku wodnego
na każdej kartce, 120 kartek,
oprawa: kołowa metalowa
wzdłuż dłuższej krawędzi
okładka wykonana z materiału
pochodzącego z recyklingu –
papieru, kartonu o gramaturze
350 g, kompozytu lub tworzywa
sztucznego, lub naturalnego lub
ich mieszanki nadruk dowolna
trwała metoda jedno lub
wielokolorowa na zewnętrznych
stronach okładki

100 szt.

5

5

A5; papier 80 g, 80 kartek,
kratka
oprawa: szycie wzdłuż dłużej
krawędzi
okładka papierowa ok. 160 g
powleczona płótnem, kolor:
brąz lub pomarańczowy,
tłoczone logo na 1 stronie
okładki, logo na 4 stronie
okładki (tłoczenie wypełnione
farbą), dodatkowo gumka z
uchwytem na długopis

100 szt.

5

5

A4; papier biały gładki offset 80
g;

300 szt.

1

2

NOTESY

6.

7.

notes A6 klejony
z okładką

notes A5

8.

notatnik szyty A5

9.

notes A4 klejony bez
okładki

druk kolorowy na każdej stronie
4/0; klejenie po krótszym boku;
50 kartek; spód podklejany
kartonem

PUBLIKACJE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

katalog A4
pełen kolor z obu stron (ilość
stron 12+4)
papier kreda błysk 170g
bez foliowania okładki
oprawa zeszytowa 2 zszywki

600 szt.

1

1

6 stron, format niestandardowy
(rozkładana broszura, szerokość
70 cm x 30 cm)
- druk w pełnym kolorze
-Papier matowy 100 g, może
papier z recyklingu /papier
niepowlekany - końcowy efekt
„vintage”.

300 szt.

1

1

średnio 8 stron A4 zszywany
- druk w pełnym kolorze
-Papier matowy 100 g, papier z
recyklingu / papier
niepowlekany - końcowy efekt
„vintage”.

300 szt.

1

1

regulamin PROO 2a
edycja 2021

katalog A4 (56 stron), pełen
kolor z obu stron, okładka
usztywniana, okładka papier
250g kreda mat, środek papier
90g offset, katalog szyty (dwie
zszywki na grzbiecie)

100 szt.

1

1

przewodnik dla
Beneficjentów
PROO1a

katalog A4 -pełen kolor z obu
stron
okładka usztywniana
okładka papier 250g kreda mat
środek papier 90g offset
katalog szyty (dwie zszywki na
grzbiecie)

50 szt.

1

1

planer (kalendarz)

oprawa: miękka szyto - klejona
ze skrzydełkami; lakierowanie
lakierem UV, folia matowa na
zewnętrznych stronach; strony
zewnętrzne pełny kolor
Środek: papier typu munken
cream 115 g, strony pełny kolor
Format: 148 x 210 mm
Objętość: 160 +/- stron

100 szt.

5

1

podręcznik dla
Beneficjentów NOWE
FIO

periodyk Kapitał
Żelazny nr 1

periodyk Kapitał
Żelazny nr 2-8

WIZYTÓWKI
16.

wizytówki (BKiP)

85x55 (netto) gramatura 350
(max), papier biały (kreda), ew.
soft touch

100 szt.

6

6

17.

wizytówki
(kierownictwo i BKiF)

85x55 (netto) gramatura 350
(max), papier biały (kreda), ew.
soft touch

200 szt.

4

4

18.

wizytówki (BPH)

85x55 (netto) gramatura 350
(max), papier biały (kreda), ew.
soft touch

1400 szt.

1

14

19.

wizytówki (BPT)

85x55 (netto) gramatura 350
(max), papier biały (kreda), ew.
soft touch

300 szt.

1

1

20.

wizytówki (OPP)

85x55 (netto) gramatura 350
(max), papier biały (kreda), ew.
soft touch

200 szt.

1

1

21.

wizytówki (KS)

85x55 (netto) gramatura 350
(max), papier biały (kreda), ew.
soft touch

1000 szt.

1

9

DYPLOMY, CERTYFIKATY, ZAPROSZENIA
22.

certyfikat „Miejsce
Przyjazne
Wolontariuszom”

A4 kolor, certyfikat
spersonalizowany, gramatura
min. 160 g

15 szt.

6

16

23.

zaproszenie Gala
Wolontariatu

format A4 składany, min. 180 g,
druk kolorowy

400 szt.

1

1

24.

dyplomy konkurs:
Wolontariusz Roku

A4 kolor, dyplom
spersonalizowany, gramatura
min. 180 g

640 szt.

1

16

25.

dyplomy konkurs:
Koordynator Roku

A4 kolor, dyplom
spersonalizowany, gramatura
min. 180 g

640 szt.

1

16

PAPIER FIRMOWY
26.

papier firmowy

A4, papier biały, ozdobny
żeberkowany 100 g, np.
Holland; druk kolorowy 4/0

500 szt.

2

4

27.

papier firmowy

A4, papier biały niepowlekany
offset 90 g, np. amber graphic,
druk kolorowy 4/0

1000 szt.

2

4

POZOSTAŁE

28.

naklejki: Partner
Karty Wolontariusza

naklejki w formacie 140 x
85mm,
naklejki jednostronne,
folia samoprzylepna biała
druk - 4+0 CMYK
lakier UV po całości 1+0,
zaokrąglone narożniki

1000 szt.

naklejki: Partner
Korpusu Solidarności

naklejki w formacie 140 x
85mm,
naklejki jednostronne,
folia samoprzylepna biała
druk - 4+0 CMYK
lakier UV po całości 1+0,
zaokrąglone narożniki

1

1

500 szt.

1

1

naklejki:
Honorujemy Kartę
Wolontariusza

naklejki w formacie 140 x
85mm,
naklejki jednostronne,
folia samoprzylepna biała
druk - 4+0 CMYK
lakier UV po całości 1+0,
zaokrąglone narożniki

1000 szt.

1

1

31.

naklejki: Miejsce
Przyjazne
Wolontariuszom

naklejki w formacie 140 x
85mm,
naklejki jednostronne,
folia samoprzylepna biała
druk - 4+0 CMYK
lakier UV po całości 1+0,
zaokrąglone narożniki

500 szt.

1

1

32.

identyfikator

kolor, format 12 x 18 cm,
gramatura min. 160 g

250 szt.

3

3

33.

pianka z prezentacją
Karty Wolontariusza

2 szt.

1

2

29.

30.

format B2 , wydruki naklejone
na piankę pcv 5 mm,
zaokrąglone rogi

