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SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA
Informacje ogólne
W ramach zadania „Komunikacja i rozpowszechnianie informacji na temat efektów
realizowanego projektu Ochrona przyrody GPN poprzez modernizację jego infrastruktury
turystycznej – etap II” zaplanowano wydanie 2 numerów kwartalnika Gorczańskiego
Parku Narodowego „Salamandra”, tj. „Salamandra” – wiosna 2015 i „Salamandra” –
lato 2015 każdy numer w nakładzie po 2 000 egz.
W poszczególnych numerach kwartalnika prezentowane będą artykuły przyrodnicze,
historyczne i kulturowe dotyczące Gorców i GPN mające na celu zwrócić uwagę młodych
Czytelników na walory naszej „Małej Ojczyzny”, a także rozbudzić wrażliwość i
zainteresowania przyrodnicze i kształtowanie postaw proekologicznych.
Zamieścimy również informacje o projektach POIŚ realizowanych w GPN, ich celach i
efektach. Dokładna informacja o podjętych działaniach ochronnych wpływa pozytywnie na
odbiór społeczny i akceptację dla ich kontynuacji.
Kwartalnik posiada numer ISSN 2300-6994.
Okładka kwartalnika winna zawierać logotypy projektu oraz zapis „Egzemplarz bezpłatny”
Zakres zadania
Realizacja zadania obejmuje wykonanie następujących prac do każdego z 2-ch numerów
kwartalnika „Salamandra”:
1) przygotowanie oryginalnego projektu strony tytułowej (okładki) z uwzględnieniem:
tytułu czasopisma – „Salamandra”, kwartalnik Gorczańskiego Parku Narodowego, nr…
wiosna 2015, nr ISSN, elementu graficznego, zdjęcia, tytułów kilku artykułów (np.3) oraz
haseł jubileuszowych: 35 lat Gorczańskiego Parku Narodowego i 15 lat kwartalnika
„Salamandra”;
2) wykonanie kolorowych rysunków ilustrujących wskazane przez Zamawiającego teksty,
głównie przyrodnicze ok.10 szt. do każdego numeru;
3) wykonanie składu na bazie istniejącego projektu graficznego z możliwością zmian;
4) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu wydruków próbnych, w tym tzw. „szczotki”
(wydruk próbny czarno-biały) oraz barwnych wydruków próbnych (np. typu proof) okładki i
jednej ze stron środka wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiających ocenę jakości
druku;
5) wykonania wszelkich koniecznych prac poligraficznych związanych z wydrukiem;
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6) dostarczenie Zamawiającemu zaakceptowanego projektu graficznego każdego z 2-ch
numerów kwartalnika „Salamandra” w zapisie elektronicznym, w formacie Adobe In Design
oraz w PDF;
6) Druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego zaakceptowanej wersji ostatecznej
każdego z 2-ch numerów kwartalnika „Salamandra” w pełnym nakładzie, każdy po 2 tys.
egzemplarzy;
Opis techniczny kwartalnika:.
1) pełna nazwa: Kwartalnik GPN „Salamandra”;
2) nakład: 2 numery po 2000 egzemplarzy każdy numer;
3) format: A4;
4) okładka: papier kreda błysk 130g;
5) środek: papier kreda matowa 115g, druk całości w pełnym kolorze (4/4); tekst i zdjęcia
dostarcza Zamawiający;
6) do każdego numeru Wykonawca wykonuje ok. 10 kolorowych rysunków o tematyce
wskazanej przez Zamawiającego;
7) objętość każdego numeru: 16 stron;
8) szycie drutem;
9) kwartalnik posiada nr ISSN Wydawcy, tj. Gorczańskiego Parku Narodowego.
Wykonawca może zapoznać się z dotychczasowymi wydaniami kwartalnika
„Salamandra” na stronie internetowej: www.gorcepn.pl
http://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/Wydawnictwa/SALAMANDRA_42_zima_2014
_internet.pdf
Terminy realizacji zadania:
1) Termin złożenia ofert – do 23 stycznia 2015 r. godz. 15.00.
Do oferty Wykonawca dołączy wstępny projekt okładki wiosennego numeru kwartalnika
„Salamandra”;
2) Wyłonienie Wykonawcy – do 30 stycznia 2015 r.
3) Podpisanie umowy z Wykonawcą - do 6 lutego 2015 r.
4) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (teksty, zdjęcia,) do poszczególnych
numerów kwartalnika „Salamandra” w następujących terminach:
a) do numeru „Salamandra” wiosna 2015 r. – do 10. 02. 2015 r.
b) do numeru „Salamandra” lato 2015 r.
– do 04. 05. 2015 r.
5) Wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem do druku:
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- wykonanie kolorowych rysunków ilustrujących wskazane przez Zamawiającego teksty ok.10 szt. w każdym numerze (2 numery) oraz skład i przedstawienie Zamawiającemu do
oceny oraz uwzględnienie uwag łącznie z czasem na korekty:
- „Salamandra” wiosna 2015 - do 27.02. 2015 r.
- „Salamandra” lato 2015
- do 22.05. 2015 r.
6) Przedłożenie do akceptacji wydruków próbnych i zatwierdzenie przez Zamawiającego do
druku:
- „Salamandra” wiosna 2015 - do 10.03. 2015 r.
- „Salamandra” lato 2015
- do 29.05. 2015 r.
7) Druk zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji ostatecznej poszczególnych numerów
kwartalnika „Salamandra” – 2 numerów w pełnym nakładzie, każdy po 2 tys. egzemplarzy i
dostarczenie pełnego nakładu każdego z dwóch numerów kwartalnika „Salamandra” do
siedziby Zamawiającego:
- „Salamandra” wiosna 2015 - do 20.03. 2015 r.
- „Salamandra” lato 2015
- do 08.06. 2015 r.
Na wydawnictwie muszą widnieć loga i tekst informujący o współfinansowaniu przez Unię
Europejską. Rozmieszczenie i kolorystyka musi być zgodna z Zasadami promocji projektów
dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
(http://www.ckps.lasy.gov.pl/informacja-i-promocja#.VH7KoNKG_LF). Logo: Programu
Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej Wykonawca pobierze ze wskazanej
powyżej strony internetowej. Logo GPN dostarczy Zamawiający w formie pliku graficznego
(Corel).
WAŻNE!
PODPISANIE UMOWY I REALIZACJA ZADANIA BĘDZIE MOŻLIWA PO
UZYSKANIU ZGODY INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ – OK. 10 LUTEGO 2015 R.
Uwagi końcowe
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz do udzielania dodatkowych
wyjaśnień są:
Anna Kurzeja tel. 018/ 33 17 207 * 36
lub Krystyna Popko-Tomasiewicz tel. 018/ 33 17 207 * 41.

Zatwierdził:
Dyrektor
Gorczańskiego Parku Narodowego
(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz
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