Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa

Kalendarz książkowy B5 układ dzienny

Kalendarz książkowy B5 układ tygodniowy

Kalendarz książkowy A4 układ tygodniowy

Opis









format B5;
układ dzienny;
papier offsetowy biały, 70 g/m2 lub chamois beżowy/ecru);
tasiemka;
registry wycinane;
skóropodobny (ekoskóra);
znakowanie – tłoczenie na oprawie;
kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, przeszycia w
innym kolorze).










format B5;
układ tygodniowy;
papier offsetowy biały, 70 g/m2 lub chamois (beżowy/ecru);
tasiemka;
registry wycinane;
skóropodobny (ekoskóra);
znakowanie – tłoczenie na oprawie;
kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, przeszycia w
innym kolorze).










format A4;
układ tygodniowy;
papier offsetowy biały, 70 g/m2;
tasiemka;
registry wycinane;
skóropodobny (ekoskóra);
znakowanie – tłoczenie na oprawie;
kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, przeszycia w
innym kolorze).

Ilość

80 szt.

120 szt.

30 szt.

Lp.

Nazwa

Opis


4.

Kalendarz ścienny trójdzielny














5.

Kalendarz stojący biurkowy








główka ilustrowana zdjęciem lub kolażem zdjęć (zdjęcie dostarczone przez
zamawiającego);
format kalendarza 33x80 cm;
kalendarz po złożeniu format 23x33 cm;
pakowany w białe pudełko lub kopertę typu pudełko;
główka kalendarza: format główki 33x23 cm, kreda 200 g, lakier UV punktowo,
druk offsetowy, kolor 4+0, folia mat+lakier UV punktowo;
plecy kalendarza: karton powlekany, 300g/m2, kolorystyka 4+0, lakier
dyspersyjny;
kalendarium: format kalendarium 31x15 cm, 3 bloczki po 12 kartek, każdy
miesiąc na osobnej kartce, papier offsetowy 90 g/m2, kolor 2+0, przesuwne
czerwone okienko do zaznaczania daty.
format kalendarza – 29,5 x 13 cm;
kalendarz stojący poziomy z odwracanymi kartami;
kalendarium: 28 kart; 1 tydzień na stronie; bieżąca numeracja dni i tygodni;
imieniny; pola na notatki; fazy Księżyca; znaki Zodiaku; święta państwowe
i kościelne oraz dni świąteczne pracujące; skrócone kalendarium 3-miesięczne;
dwa warianty okładki barwnej;
blok kalendarium: 95 x 295 mm;
papier: środek – offset 80 g/m2, okładka – kreda błysk 150 g/m2, stojak –
karton 325 g/m2;
druk: środek – dwustronny, dwukolorowy; okładka – jednostronny, barwny +
lakier offsetowy;
stojak o profilu trójkątnym; biała oprawa spiralowa grzbietu (umożliwiająca
swobodny obrót kartek);
pod nadruk reklamowy: dwa pola (2 x półrocze); pierwsza strona kalendarza
czysta – możliwość wykonania dodatkowego nadruku;
bez stopki wydawniczej; kod kreskowy na okładce;
na opakowaniu zbiorczym barwna etykieta z kodem kreskowym;
znakowanie – nadruk.

Ilość

350 szt.

30 szt.

Lp.

6.

Nazwa

Planer A0

7. Kalendarz książkowy B6 dzienny zapinany na magnes

Opis

















Ilość

Format 84x119 cm (A0);
kalendarz ścienny;
pole na notatki przy każdym dniu;
w zestawie markery suchościeralne (kolor czarny, czerwony, zielony i niebieski) i
3 szt.
gąbka do ścierania;
możliwość wielokrotnej zmiany zapisków;
w komplecie paski taśmy dwustronnej do mocowania kalendarza;
Surowiec: Papier 200g + laminat sucho ścieralny.
format B6;
układ dzienny;
papier offsetowy biały, 70 g/m2 lub chamois (beżowy/ecru)
tasiemka;
registry wycinane;
120 szt.
skóropodobny (ekoskóra);
znakowanie – tłoczenie na oprawie;
kolor: czarny, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, przeszycia w innym
kolorze).
Zapięcie na magnes

