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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku. 

1. Uwagi ogólne. 

1.1. Przedmiot zamówienia realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – 

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, 

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 

„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżący kontakt z przedstawicielem Wykonawcy. 

Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do 

osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w celu konsultacji w zakresie 

sposobu rozmieszczania tekstów, ilustracji, projektu graficznego i innych ustaleń 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie 

dłuższym niż 24 godziny od wezwania. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać biuro, biuro zamiejscowe lub siedzibę firmy na 

terenie województwa podlaskiego. 

1.4. Usługa poligraficzna będąca przedmiotem zamówienia obejmuje: redakcję i korektę, skład 

tekstu, opracowanie projektu graficznego, opracowanie projektu graficznego okładki wraz 

z wizualizacją, druk i dostawę do siedziby Zamawiającego. Wszystkie ww. czynności 

powinny być ujęte w cenie ofertowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Przedmiot zamówienia 

Lp. Nazwa Specyfikacja 

Nakład 

(szt.) 

Zawartość 

1 2 3 4 5 

 
Teczka z gumką  

 Zgodnie ze wzorem w pkt. 3 

 Papier: karton 300g 

 Zadruk: 4+0 (kolor jednostronnie) 

 Wykończenie: folia błysk 

 Nakład: 1 wzór (dostarczony w pliku 

CDR) 

1000 szt 1 wzór 

 Notatnik w kratkę 

 Format A4 

 Ilość kartek w bloku: 25 

 Zadruk: jednostronny – czarny 1+-0 

 Wykończenie: klejone po krótkim 

boku 

1000 szt. 1 wzór 

 Długopis 

 Długopis metalowy COSMO lub 

równoważny 

 Różnej kolory korpusu 

 Niebieski wkład, o terminie 

ważności nie krótszym niż 1 rok od 

dnia dostawy 

 Znakowanie grawerem laserowym 

po obu stronach korpusu 

1000 szt. 1 wzór 

 

Publikacja: „Programy 

Aktywności Lokalnej – 

skala ich wdrażania na 

terenie województwa 

podlaskiego” 

 Format B5 (165-235 mm) 

 oprawa klejona, 

 okładka – karton 250g/m2 , jednostronnie 

powlekany, folia błyszcząca, kolor (4+0), 

 druk środka: 

- papier offsetowy 80g/m2, (w tym: 

pełen kolor ok. 11 stron, kolor czarno-

biały ok. 57 stron;  

 ilość wykresów - 19 szt., 

 ilość tabel - 4 szt., 

 materiał zostanie dostarczony w pliku 

PDF do druku 

Zamawiający posiada własny nr ISBN dla 

tej pozycji 

 

100 szt. 

1 wzór 

 ilość stron – ok. 

68, 

 ilość znaków ze 

spacjami – ok. 

160 339, 

 

1 

Publikacja: „Aktywna 

integracja jako narzędzie w 

pomocy społecznej” 

 Format B5 (165-235 mm) 

 oprawa klejona, 

 okładka – karton 250g/m2 , jednostronnie 

powlekany, folia błyszcząca, kolor (4+0), 

 druk środka: 

- papier offsetowy 80g/m2, (w tym: 

pełen kolor ok. 8 stron, kolor czarno-

biały ok. 60 stron;  

 ilość wykresów - 8 szt., 

 ilość tabel - 27 szt., 

 materiał zostanie dostarczony w pliku 

PDF do druku 

Zamawiający posiada własny nr ISBN dla 

tej pozycji 

 

100 szt 

 

 

1 wzór 

 ilość stron –ok. 

68, 

 ilość znaków ze 

spacjami – ok. 

193 516, 

 

 



  

3. Wykrojnik teczki z gumką 

 

 

 

 

  


