
                                                                               
 

Szczegółowy opis zadania 

 

I. Zakres prac, których koszt składa się na cenę zadania: 

Realizacja zadania  obejmuje wykonanie następujących prac do każdego z 2-ch numerów 

kwartalnika „Salamandra”:  

1) Wykonanie do każdego numeru (2 numery) ok. 10 rysunków, głównie przyrodniczych 

     ilustrujących wskazane przez Zamawiającego teksty.  

2)  Wykonanie na bazie istniejącego projektu graficznego wszelkich prac związanych z  

      Przygotowaniem do druku (m.in: skanowanie, łamanie, naświetlanie i inne prace 

      poligraficzne) kwartalnika  „Salamandra” – 2 numerów:  wiosna/lato 2016 i jesień 2016. 

3)  Druk zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji ostatecznej poszczególnych numerów 

     kwartalnika „Salamandra” – 2 numerów w pełnym nakładzie, każdy po 2 tys. gzemplarzy. 

4)  Dostarczenie Zamawiającemu zaakceptowanego projektu graficznego każdego numeru (tj. 

     2 numerów) kwartalnika „Salamandra” w zapisie elektronicznym, w formacie  Adobe In 

     Design oraz w PDF w wersji przeznaczonej do zamieszczenia na stronie internetowej 

     GPN; 

5)  Dostarczenie pełnego nakładu każdego z dwóch numerów kwartalnika „Salamandra” do 

     siedziby Zamawiającego.  

 

II. 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 120g;  

5) środek: papier kreda matowa 120g, 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, głównie są to rysunki przyrodnicze – rośliny i zwierzęta; 

7) objętość każdego numeru wraz z okładką: 16 stron; 

8) szycie drutem; 
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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 

 

III. Terminy realizacji zadania:  

1)   Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały (teksty, zdjęcia,) do poszczególnych 

numerów kwartalnika „Salamandra” w następujących terminach: 

a) do numeru „Salamandra” wiosna/lato 2016 r. – do  9. 05. 2016 r. 

b) do numeru „Salamandra” jesień 2016 r.         – do 30. 09. 2016 r. 

2)  Wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem do druku:  

- 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/lato 2016 r. - do 27. 05. 2016 r.  

 - „Salamandra” jesień 2016 r.         - do 21. 10. 2016 r.  

3)  Przedłożenie do akceptacji wydruków próbnych  i zatwierdzenie przez Zamawiającego do 

druku:  

-  „Salamandra” wiosna/lato 2016 r. - do 31. 05. 2016 r.  

-  „Salamandra” jesień 2016 r.          - do 28. 10. 2016  r.  

4)  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/lato 2016 r. - do 10. 06. 2016 r.  

-  „Salamandra” jesień 2016 r.         - do 15. 11. 2016 r.  

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do udzielania dodatkowych wyjaśnień 

jest Anna Kurzeja tel. 018/ 33 17 207 wew. 36 

 

Dyrektor  
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