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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(SOPZ) 

ILO ŚĆ 
szt. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych oprawionych 

w skórę naturalną na 2019 rok wraz z opakowaniem. 

1. Oprawa/ okładka 

a. format: A4 (210x270 cm +- 15%); 

b. oprawa: skóra naturalna, kolor czarny, o lekkim połysku, naturalnej fakturze-pręgi;  

w sposób estetyczny naciągnięta na okładkę, obszyta dookoła okładki nicią w kolorze 

skóry;  

c. wykonanie bloku: blok introligatorski szyty nićmi, zawieszony do okładki na tekturze  

z pianką; grzbiet prosty, bez kapitałki; 

d. narożniki zaokrąglone;  

e. wklejka z papieru ecru minimum 130 g/m, bez druku; 

f. tłoczenia na oprawie:  

− herb województwa wielkopolskiego (wielkość ok. 4x4,5cm +- 0,5cm, wyśrodkowany 

na górze okładki), logotyp dostarczy Zamawiający z chwilą podpisania umowy; 

− napis „WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” (wielkość ok. 10x1cm +- 0,5cm 

wyśrodkowany na górze okładki bezpośrednio pod herbem województwa, czcionka 

typu Arial), logotyp dostarczy Zamawiający z chwilą podpisania umowy;  

− napis „2019” (wielkość ok. 4x2 cm +- 0,5cm, wyśrodkowany na dole strony, 

czcionka typu Arial); 

2. Wnętrze kalendarza: 

a. wklejka z papieru ecru minimum 130 g/m, bez druku; 

b. format: A4 (210x270 cm +- 15%); 

c. dane dotyczące Urzędu Marszałkowskiego: 

− na początku 1 kartka (2 strony), zadruk jednostronny (awers) ze słowem wstępnym 

Pana  Marszałka, dostarczy Zamawiający z chwilą podpisania umowy; 

− następnie 1,5 kartki (3 strony) – wykaz i podstawowe informacje na temat Zarządu 

Województwa, Sejmiku, Radnych i Urzędu Marszałkowskiego, dostarczy 

Zamawiający z chwilą podpisania umowy; 

− następnie 4 kartki (8 stron) – wykaz i podstawowe informacje na temat urzędów 

powiatowych i gminnych województwa wielkopolskiego, dostarczy Zamawiający 
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z chwilą podpisania umowy. 

Całość: druk minimum 2 kolory(Pantone 431C, Pantone 187C), na papierze ecru, 

offsetowym, obustronnie prasowanym, minimum 90 g/m, narożniki zaokrąglone; 

d. strona określająca rok którego kalendarz dotyczy: 1 kartka (2 strony), zadruk jednostronny 

(awers), druk 1 kolor (Pantone 187 C) na papierze ecru, offsetowym, obustronnie 

prasowanym, minimum 90 g/m, narożniki zaokrąglone; 

e. dane personalne: 1 kartka (2 strony), zadruk jednostronny (awers), druk 2 kolory(Pantone 

431C, Pantone 187 C) na papierze ecru, offsetowym, obustronnie prasowanym, minimum 

90 g/m˛, narożniki zaokrąglone; 

f. skrócony kalendarz 2018, 2019, 2020: 0,5 kartki (1 strona), druk 2 kolory(Pantone 431C, 

Pantone 187 C) na papierze ecru, offsetowym, obustronnie prasowanym, minimum 

90 g/m, narożniki zaokrąglone perforowane; 

g. plan roczny 2019: w układzie trzy miesiące na jednej stronie, 2 kartki (4 strony), druk  

2 kolory (Pantone 431C, Pantone 187 C) na papierze ecru, offsetowym, obustronnie 

prasowanym, minimum 90 g/m˛, narożniki zaokrąglone perforowane; 

h. kalendarium musi zawierać co najmniej: 12 miesięcy (od stycznia 2019 do grudnia 2019), 

w układzie tydzień na dwóch stronach, oznaczenie dni tygodnia w języku polskim 

i angielskim, oznaczenie imienin, obszerne pole notatkowe, kalendarz roczny na dole 

stron w układzie po 6 miesięcy na każdej stronie, druk 2 kolory (Pantone 431C, Pantone 

187 C) na papierze ecru, offsetowym, obustronnie prasowanym, minimum 90 g/m, 

narożniki zaokrąglone perforowane; 

i. minimum 4 kartki (8 stron) atlasu z kolorowymi mapami. Wśród proponowanych map 

wymagane są: mapa samochodowa województwa wielkopolskiego ułożona obok mapy 

samochodowej Polski.  

Mapa samochodowa województwa ma być w skali 1: 2 000 000 i musi zawierać 

co najmniej oznaczenia granic województwa, granic powiatu, granic gminy, granic miast, 

autostrady, drogi krajowe i wojewódzkie, numery dróg, nazwy miejscowości w których 

siedziby mają samorząd województwa, powiatów i gmin. 

Mapa samochodowa Polski w skali 1:2 000 000 musi zawierać co najmniej oznaczenia 

autostrad, drogi krajowe, numery dróg, nazwy większych miejscowości, oznaczenie rzek 

i większych akwenów wodnych. 

Mapy powinny wypełniać całą powierzchnię strony a kartografie map powinny być 

jednorodne, mapa województwa ma zajmować 1 stronę, mapa samochodowa Polski 2 
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strony, druk pełen kolor na papierze kreda mat minimum 135 g/m, narożniki zaokrąglone; 

j. tasiemka z napisem www.umww.pl, haftowana jednym kolorem na podkładzie w innym 

kolorze, 2 kolory (napis biały, tło kolor brąz Pantone 5079), szerokość tasiemki 1 cm 

+- 2 mm. 

3. Akcesoria:  

a. wymienny notes adresowy, minimum 8 kartek (16 stron) z indeksami, druk 2 kolory 

(Pantone 431C, Pantone 187 C) na papierze ecru, offsetowym, obustronnie prasowanym, 

minimum 90 g/m, mocowany w wewnętrznej części okładki w postaci ukośnej kieszeni. 

b. opakowanie: ergonomiczne kartonowe pudełko zamykane po dłuższej krawędzi 

wymiarami dopasowane do wielkości kalendarza, odporne na odkształcenia, tektura 

o gramaturze minimum 320g/m2, tektura o zabarwieniu brązowym lub beżowym 

lub szarym; pożądana różnorodna struktura powierzchni opakowania, odmienna 

od gładkiej, opakowanie ma pełnić funkcję estetyczną i ochronną dla kalendarza. 

 


