Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
nr sprawy ZKM/ZC/201/17
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy książkowych oraz kalendarzy trójdzielnych
na rok 2018 dla Zarządu Komunikacji Miejskiej z podziałem na Grupy.
GRUPA 1 – KALENDARZE KSIĄŻKOWE A5 ORAZ B6 NA ROK 2018
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
1.
 format: 143x203 (A5)
Kalendarz
 objętość: 352 strony
książkowy
 okładka piankowa
A5 na rok
 narożnik okładki okrągły
2018
 perforacja narożników
 2 rzędy registrów panoramicznych
 układ kalendarium: dzień na stronie
 oprawa - kolor granatowy i błękitny (łączenie oklein bez
użycia nici)
 narożnik bloku okrągły
 część informacyjna, mapy
 łączenie oklein bez użycia nici
 dwie tasiemki: bordowa i popielata
 uchwyt na długopis
 kalendarium w jęz. PL, GB, D
 papier biały
 tłoczenie logo na łączeniu – tłoczone według wzoru
logotypu stanowiącego załącznik do SIWZ (w cenie)
 matryca – logo (w cenie)
 tłoczenie roku (w cenie)
 transport do siedziby ZKM Gdynia (w cenie)

2.

Kalendarz
książkowy
B6 na rok
2018
















objętość: 360 stron
układ kalendarium: dzień na stronie
oprawa - kolor granatowy lub niebieski/błękitny
okładka piankowa
narożnik bloku prosty
perforacja narożników
registry nadrukowane
tasiemka bordowa
uchwyt na długopis
część informacyjna, mapy
notes teleadresowy zintegrowany z blokiem
kalendarium w jęz. PL, GB, D
papier biały
tłoczenie logo – zwykłe - tłoczone według wzoru
logotypu stanowiącego załącznik do SIWZ (w cenie)
 matryca – logo (w cenie)
 tłoczenie rok (w cenie)
 transport do siedziby ZKM Gdynia (w cenie)

Ilość
110
(słownie:
sto dziesięć)
sztuk

70
(słownie:
siedemdziesiąt)
sztuk
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OPIS KALENDARZY:


Logotyp ZKM w Gdyni zostanie dostarczony przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy - w
formie elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

GRUPA 2 - KALENDARZE TRÓJDZIELNE NA 2018 ROK WRAZ Z KOPERTAMI
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
1.
Kalendarz
Wymiar (szer. x wys.): 390x910 mm
trójdzielny
 główka i podkład kalendarza 390x910 mm (drukowane
ZKM na rok
jako całość, bez łączeń): kolory CMYK 4/0; materiał:
2017
karton kredowany jednostronnie 320-370g/m2 (np.
Alaska GC-2) + uszlachetnianie lakieriem UV połysk;
 otwór do zawieszania uzgodniony z Zamawiającym
(dodatkowe wzmocnienie tekturą, pod otworem do
zawieszenia, od strony pleców na całej szerokości);
 kalendaria: 3 bloki po 12 kart 390x170 mm (pierwsze 3
karty: grudzień 2017, styczeń 2018, luty 2018); kolory
CMYK 4/0, materiał: biały papier offsetowy 90 g/m2;
przesuwne okienko do zaznaczania daty;
 łamanie w 3 miejscach i w sposób uzgodniony
z Zamawiającym;
2.

Koperta do
kalendarza
trójdzielnego
(wskazanego
w poz.1)



Ilość
1 000
(słownie: jeden
tysiąc) sztuk

koperty: ok. 420 x 305 mm - dopasowane do złożonego 800
kalendarza, koperty ekologiczne wykonane w 100% z (słownie:
papieru pochodzącego z recyklingu, papier niepowlekany osiemset) sztuk
offsetowy matowy (kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym) 150-170 g/m2, znak „błękitny anioł”
przyjazny środowisku (lub inne oznakowanie ekologiczne
tzw. symbol ekologiczny, znak ekologiczny, etykietę
ekologiczną lub eko-znak nadany przez upoważniony do
tego podmiot), dodatkowo nadruk 1 kolor przygotowany
przez Zamawiającego; koperta sklejona
z
klapką, samoklejąca z paskiem z klejem;

Projekt graficzny:
Projekty graficzne kalendarza oraz kalendariów zostaną dostarczone przez
ZAMAWIAJĄCEGO w formie plików .pdf (wygenerowanych z programu Adobe InDesign
CC 2018 z osadzonym w 100% zbiorem fontów). Zastosowany profil kolorów: CMYK –
Coated FOGRA 39.
WYKONAWCA wykona i wyśle ZAMAWIAJĄCEMU, na swój koszt, wydruk próbny w
skali 1:1: Proof (skalibrowany druk zgodny kolorystycznie z drukiem na maszynie
offsetowej). Zamawiający rezerwuje sobie 3 dni robocze na ewentualne naniesienie poprawek
(oraz rezerwuje sobie prawo do żądania wykonania jeszcze jednego wydruku próbnego – w
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przypadku naniesienia poprawek). Zatwierdzony Proof będzie podstawą do oceny zgodności
druku z projektem.
Materiały do których przekazania zobowiązany jest ZKM Gdynia zostaną dostarczone
WYKONAWCY do 27 listopada 2017 r. do godz. 14:00 przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej lub FTP.
Sposób pakowania kalendarzy:
800 szt. kalendarzy zostanie przez WYKONAWCĘ złożone i włożone do OTWARTYCH
kopert i zapakowane po 25 szt.
200 szt. kalendarzy zostanie przez WYKONAWCĘ złożone i dostarczone bez pakowania do
kopert w paczkach po 25 szt.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby ZKM w Gdyni przy ul. Zakręt do
Oksywia 10 na koszt WYKONAWCY.
WZÓR LOGO ZKM DO TŁOCZENIA NA KALENDARZACH KSIĄŻKOWYCH
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