
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wnętrze kalendarza (do oferty należy dołączyć wzór kalendarium)
 wymiary bloku - 210x260 mm (+/- 10 mm),
 blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, narożniki zaokrąglone
 papier  biały  typu  „arctic  volume”  lub  równoznaczny,  zapewniający  dobrą  jakość  druku  zdjęć,

gramatura 115 g/m2, 
 perforacja narożna, registry niewycinane,
 układ tygodniowy pionowy – tydzień na dwóch stronach, podział godzinowy dnia pracy, na dole małe

kalendarium + miejsce na notatki,
 kalendarium w języku polskim w kolorze szaro-czerwonym – wzór Wykonawcy zaakceptowany przez

Zamawiającego,
 oznaczenie  dni  tygodnia,  świąt  oraz  imienin  w  języku  polskim,  dni  świąteczne  w  kolorze

odróżniającym się od dni powszednich,
 wszystkie święta zaznaczone w kalendarium muszą być świętami obchodzonymi w Polsce,
 Strony informacyjne typu: dane personalne; skrócone kalendarium na rok 2018, 2019, 2020; święta

międzynarodowe; planowanie miesięczne; plan urlopów; informacje dla podróżujących, kalendarz
wieczny, odległości, strefy czasowe, miary wagi, telefoniczne numery kierunkowe – świat i Polska;
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym,  mapy (Polska, Europa, Niemcy, Czechy, Słowacja,
Polska - mapa administracyjna) itp.

 notatnik teleadresowy zintegrowany z blokiem,
 ilość stron bloku dopasowana do kalendarium i dodatkowych stron informacyjnych
 na rewersach okładek (przedniej i tylnej) 2 wyklejki (CMYK 4/0) w formacie 2 x wymiary 210x260

mm (+/- 10 mm),   papier typu „arctic volume” lub równoznaczny, zapewniający dobrą jakość druku
zdjęć

 12 stron reklamowych, zintegrowanych z blokiem kalendarza i wykonanych na tym samym papierze
co kalendarium tj. papier typu „arctic volume” lub równoznacznym, zapewniający dobrą jakość druku
zdjęć, CMYK 4/4, format 210x260 mm (+/- 10 mm), umieszczonych mniej więcej w miesięcznych
odstępach

 projekty wyklejek oraz stron reklamowych zostaną dostarczone przez Zamawiającego,
 logo  miasta  Płocka  (full  color)  na  każdej  stronie  kalendarium  w  miejscu  uzgodnionym  z

Zamawiającym

Okładka (do oferty należy dołączyć wzór okleiny)
 okleina papierowa typu „natura” czarna / ciemny grafit lub równoznaczna – gładka w dotyku okleina

o widocznych włóknach w strukturze materiału, przypominająca naturalny materiał - korek
 narożniki zaokrąglone
 na okładce zadruk w kolorze białym lub jasnym szarym /zadruk przechodzący z przedniej okładki na 

tylną/, nadruk logo w dwóch kolorach
 na przedniej okładce rok w postaci błyszczącej blaszki

Przykładowa  wizualizacja  okładki, którą  należy  traktować  jako  materiał
poglądowy, niewskazujący ściśle marki  lub producenta przedmiotu zamówienia
preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może
nieznacznie różnić się od prezentowanego. 
Naniesiony  projekt  graficzny  należy  traktować  jako  materiał  poglądowy,  który
ostatecznie może ulec zmianie, przy zachowaniu ilości kolorów przedstawionych
w opisie.

Tasiemka
 tasiemka dwustronnie drukowana (druk sublimacyjny) o wym.  9 mm (+/- 1mm) w jednym kolorze

(czerwonym) plus nadruk napisu Płock - również w jednym kolorze, powtórzony na całej długości
tasiemki.

Nakład kalendarzy:
1 200 sztuk (jeden tysiąc dwieście sztuk )


