
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa kalendarzy dla Urzędu
Miasta Płocka na 2015 rok.
Kalendarz książkowy zgodnie z poniższymi wytycznymi:
•ilość – 1800 sztuk
•wymiary bloku - 210x260 mm (+/- 10 mm),
•okładka  skóropodobna, matowa z efektem termoprzebarwienia piankowana,
kolor szary grafit viva do akceptacji Zamawiającego, narożniki zaokrąglone.
•okładka obszyta nitką pod kolor pomarańczowy występujący w logo,

- na okładce (froncie) tłoczenie: w prawym dolnym rogu napis Płock 
2015 /zał.1/, w górnej części pośrodku logo Płocka /zał. 2/)

•papier biały arctic, gramatura min. 90 g/m2, 
•blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony,
•narożniki bloku zaokrąglone,
•perforacja narożna,
•registry niewycinane,
•układ tygodniowy pionowy – tydzień na dwóch stronach, podział godzinowy
dnia  pracy,  na  dole  na  lewej  stronie  kalendarium  plan  całego  roku
+kalendarium 6 miesięcy (mały kalendarz + miejsce na notatki) – na dole  po
prawej miejsce na zdjęcia wraz z opisem 4+0,
•kalendarium w języku polskim,
•oznaczenie dni tygodnia, świąt oraz imienin w języku polskim, dni świąteczne
w kolorze czerwonym, odróżniającym się od dni powszednich,
•wszystkie  święta  zaznaczone  w  kalendarium  muszą  być  świętami
obchodzonymi w Polsce,
• skrócone kalendarium na rok 2014, 2015, 2016,
•notatnik teleadresowy zintegrowany z blokiem,
•tasiemka tkana o  wym.  min.  5 mm w kolorze  pomarańczowym pod kolor
występujący w logo, napis Płock w kolorze białym /zał.3/,
•ilość stron w bloku: 176,
• mapy (Polska, Europa, Niemcy, Czechy, Słowacja, Polska adm)
•na każdej stronie w górnym rogu logo miasta /zał.4/
 oraz rozmieszczenie około do 80 zdjęć wraz z opisem 4+0 (zdjęcia i opisy 
będą dostarczone przez Zamawiającego), specyfikacja zdjęć ok. 52 szt. wymiar
ok. 18x6 cm, ok. 18 szt. wymiar ok. 4x6 cm, ok. 10 szt. wymiar 9x6 cm,
•na rewersie okładki 2 wklejki 4+0 w formacie 2x 210x260 mm (+/- 10 mm),

Kalendarze muszą być nowe, pełnowartościowe w pierwszym gatunku.
- Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie do produkcji i wyko-

nanie kalendarzy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przygo-
towanie matryc i wytłoczenie na kalendarzach książkowych w pra-
wym dolnym rogu napisu Płock 2015, w górnej części pośrodku 
logo Płocka /zał.2/). 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą przekazał 
projekt kalendarium kalendarzy książkowych, wzornik okładek we 
wskazanym kolorze oraz projekt graficzny tłoczeń (logo, napis 
Płock 2015) wraz z podaniem rzeczywistych wymiarów tłoczeń i ich



rozmieszczenia na okładkach. Wykonawca jest zobowiązany do 
wprowadzenia uwag Zamawiającego do wyglądu kalendarzy po 
podpisaniu umowy. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie, w 
ramach wynagrodzenia, wszystkich kalendarzy do siedziby Zama-
wiającego – Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, w dzień robo-
czy w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – środa – 7.30-
15.30, czwartek – godz. 8.30-17.30, piątek godz. 8.30-15.30.

Wykonawca  zapewni  rozładunek  kalendarzy  oraz  złożenie  ich  w  miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia kalendarzy
powstałe podczas realizacji dostawy kalendarzy i rozładunku.




