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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Druk i dostawa książek na potrzeby promocji Kraków Miasto Literatury UNESCO pt. „Czarna sztuka – szlak pierwszych 
krakowskich drukarń”  

Nr sprawy: DP-271-23/2021 
 

I. Informacje ogólne 

 

1. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi przygotowanie do druku, druk i dostarczenie 

przedmiotu zamówienia wraz z jego wniesieniem. 

 

2. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem/wwiezieniem przy pomocy ręcznego wózka paletowego będącego 

własnością Wykonawcy, wydrukowane materiały na adres: os. Na wzgórzach 20a, 31-723 Kraków. Dostawa 

możliwa będzie po telefonicznym umówieniu z pracownikiem Zamawiającego terminu dostawy na min. 1 dzień 

przed planowaną dostawą. Telefon kontaktowy zostanie przekazany Wykonawcy w trybie roboczym. Magazyn 

wyposażony jest w rampę rozładunkową, a samochód służący do dostarczenia powinien być wyposażony  

w windę. Rozładunek możliwy z użyciem ręcznego wózka paletowego będącego na wyposażeniu auta 

dostawczego.  

 

II. Specyfikacja techniczna 
 

1. Środek 

1.1 format po obcięciu: 135 x 210 mm 

1.2 liczba stron: 52 

1.3 papier offsetowy typu premium. Powierzchnia gładka – w delikatnym odcieniu Natural White.  

1.3.1 gramatura 100 g/m kw.  

1.3.2 białość CIE [%]: minimum 80 [odcień natural white] 

1.3.3 grubość [μm]: 125-135 

1.3.4 szorstkość [ml/min]: 239-241 

1.3.5 pulchność [cm3/g]: 1,29-1,31 

1.3.6 nieprzezroczystość [%]: 94,0-96,0 

1.4 druk offsetowy: 2+2 (panotne 7527 U + czarny K) 

2. Okładka  

2.1 papier oprawa z otwartym grzbietem 

2.2 okładka ze skrzydełkiem o długości 100 mm 

2.3 okładka 1-2 (2 x biga, 370x210mm wraz ze skrzydełkiem) klejona do strony nr 1 

2.4 okładka 3-4 (1 x biga, 270x210mm) klejona do ostatniej strony  

2.5 Papier barwiony w masie, niepowlekany, gładzony – w kolorze czarnym. 

2.5.1 gramatura [g/m2]: 240-250  

2.5.2 grubość [μm]: 300-310 

2.5.3 szorstkość [ml/min]: 255-265 

2.5.4 pulchność [cm3/g]: 1,21-1,23 

2.6 zadruk kolorem białym technologią druku UV 

2.7 bigi na okładce 

2.8 technologia zadruku okładki – druk UV biała farbą 

2.9 Nakład: 500 szt.  

2.10 Poglądowe zdjęcia: 
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