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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022.  

2. Kwartalnik „Kraków Culture” posiada numer ISSN i jest czasopismem w rozumieniu poz. 17 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.) 

3. Zamawiający informuje, że dotychczasowe numery kwartalnika zostały wydrukowane na papierze: 

- wnętrze - Munken Print White 15 100g, który spełnia poniższe parametry wymagane w niniejszym 
postępowaniu, 

- okładka  - Munken Print White 15 300g, który spełnia poniższe parametry wymagane w niniejszym 
postępowaniu. 

4. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi przygotowanie do druku, druk oraz prace 
introligatorskie i dostarczenie kolejnych nakładów kwartalnika „Kraków Culture” pod wskazane adresy na 
terenie miasta Krakowa, wraz z wniesieniem – do maksymalnie 5 różnych punktów na terenie miasta Krakowa 
– miejsca i ilości zostaną ustalone w trybie roboczym. 

5. Kwartalnik „Kraków Culture” drukowany będzie zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną: 
1) format: 232,75 x 318,25 mm 
2) papier wnętrze: 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 lub norma równoważna D65): 95-97% 

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

 papier niepowlekany 
3) papier okładka: 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 norma równoważna D65): 95-97% 

 szorstkość (mierzona metodą Bendtsena), 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 

wskazane przez Zamawiającego. 
6) introligatorka: wydawnictwo klejone 
7) objętość: 80 stron + okładka 
8) nakład: 8000 egzemplarzy 

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

Wykonawcy lub udostępnienie plików na koncie ftp Zamawiającego.  
 


