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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: druk i dostawa ogółem 3 numerów kwartalnika „Kraków Culture”, których realizacja 
(w tym druk) nastąpi w 2021 roku, od numeru 2/2021 do numeru 4/2021.  

2. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi każdorazowo przygotowanie do druku, druk oraz 
prace introligatorskie i dostarczenie kolejnych nakładów kwartalnika „Kraków Culture” pod wskazane adresy 
na terenie Krakowa, wraz z wniesieniem. 

3. Kwartalnik „Kraków Culture” drukowany będzie zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną (razem 
3 wydania): 

1) format: 232,75 x 318,25 mm 
2) papier wnętrze: Papier środek: Munken Print White 15 100g lub równoważny tj. spełniający co 

najmniej wskazane parametry:  

• Nieprzezroczystość: co najmniej 94% 

• Grubość: 140-160 µm 

• Wolumen (grubość/gramatura): 1,3-1,5 

• białość (CIE): 115-117 

• jasność (ISO 2470/D65 lub norma równoważna): 95-97% 

• szorstkość (mierzona metodą Bendtsena), 285-315 ml/min 

• papier niepowlekany 
3) papier okładka: Papier środek: Munken Print White 15 300g lub równoważny tj. spełniający co 

najmniej wskazane parametry: 

• Nieprzezroczystość: 100% 

• grubość: 450 µm 440-460 

• Wolumen (grubość/gramatura): 1,3-1,5 

• białość (CIE): 115-117 

• jasność (ISO 2470 – lub równoważna/D65): 95-97% 
Równoważność normy ISO 2470  to taka która swój pomiar dokonuje jedynie w przyrządzie, 
w którym poziom energii ultrafioletu oświetlenia został dostosowany tak, aby odpowiadał 
oświetlaczowi CIE C [6] przy użyciu fluorescencyjnego wzorca odniesienia. Przyjmuje się, że 
iluminant C CIE jest reprezentatywny dla warunków światła dziennego w pomieszczeniach, 
ponieważ zawiera odpowiednią ilość promieniowania UV. [9] 

• szorstkość (mierzona metodą Bendtsena), 300 ml/min 285-315 ml/min 

• papier niepowlekany 
4) ilość kolorów 4+4: druk pełnokolorowy  
5) przygotowanie do druku: wykonanie ozalidu oraz maksymalnie do 10 stron proofów – strony 

każdorazowo wskazane przez Zamawiającego. 
6) introligatorka: wydawnictwo klejone 
7) objętość i nakład poszczególnych numerów: 

Lp. Numer  objętość nakład (egz.) 

1. 2/2021 88 stron + okładka 10.000 

2. 3/2021 80 stron + okładka 10.000 

3. 4/2021 80 stron + okładka 8.000 

 
4. Materiały zostaną przekazane Wykonawcy każdorazowo w postaci elektronicznej – transfer na konto ftp 

Wykonawcy lub udostępnienie plików na koncie ftp Zamawiającego.  
5. Wydawnictwo posiada numer ISSN i jest czasopismem w rozumieniu poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) 
6. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem do 

maksymalnie 5 punktów na terenie Krakowa – w ilościach ustalonych każdorazowo w trybie roboczym. 

7. Umowa będzie realizowana od czerwca do grudnia 2021 roku, w następujących ramowych terminach: 

Nr 
Przekazanie materiałów do druku przez 

Zamawiającego  
Termin dostarczenia nakładu kwartalnika 
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2/2021 Nie wcześniej niż 14 czerwca 2021 r. Nie później niż 9 dni roboczych od dnia 
zaakceptowania ozalidu przez Zamawiającego  

3/2021 Nie wcześniej niż 27 sierpnia 2021 r. Nie później niż 9 dni roboczych od dnia 
zaakceptowania ozalidu przez Zamawiającego 

4/2021 Nie wcześniej niż 19 listopada 2021 r. Nie później niż 9 dni roboczych od dnia 
zaakceptowania ozalidu przez Zamawiającego 

 

8.  Ostateczny termin rozpoczęcia prac nad poszczególnymi numerami będzie każdorazowo ustalany z 
wybranym Wykonawcą z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z tym że wykonanie ozalidu przez 
Wykonawcę nastąpi nie później niż do 1 dnia od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów do druku, 
a wydrukowanie i dostarczenie nastąpi nie później niż do 9 dni roboczych od dnia zaakceptowania ozalidu 
przez Zamawiającego.  

9. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 


