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Opis nrzedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie graficzne' przygotowanie do druku
pozycji rvydawnicrych:
1.

i druk

5

Kalendarz ściennv iednokańowv 2018

a) nakład_ 1000 sztuk;
b) format -82, tj. ok.: 480

c)

d)
e)

mm x 680 mm;

papier -kredabłysk 200 g;

druk dwustronny w pełnym kolorze;
listwa srebrna z zawieszką.

Zakres prac:

1) dostarczenie zdjęó do kalendarza - prezenĘących krajobraz i przyrodę Gorców

o wysokiej jakościtechnicznej, odpowiedniej do wykonania dużego powiększenia _
w zapisie cyfrowym _ w postaci plików JPG lub TIFF, lub innych, zapevłniających
odpowiednio wysoką rozdzielczość;wskazany rozmiar minimalny zdjęcia:3000 pix
x 2000 pix;
2) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wybranych zdjęć i ich przygotowanie do
celów poligraficznych;
3) opracowanie oryginalnego projektu graficznego zawierĄącego 2 lub więcej zdjęć
'
oraz logotyp GPN i Polskich ParkówNarodowych;
4) przedstawięnie Zamawiającemu propozycji projekfu graficznego, uwzględnienie
wszelkich poprawek wskazanychptzezZamawiającego, aŻ do uzyskania akceptacji,
5) przygotowanie do druku (wykonanie wszelkich prac zwiryanych z przygotowaniem
do druku),
6) przeniesienie na Zaslawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania
graficznego powstającego w ramach zamówienia,
7) wykonanie barwnego wydruku próbnego _ dwa komplety Qlroof cerĘfikowany w
skali I:1) oraz dostarczenie Zamawiającemu, uwzględnienie uwag' uzyskanie
akceptacji,
8) druk nakładu,
9) dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiającego w terminie do 24 listopada 2017 r.

2.

Nakleika pamiatkowa z GPN

a)

okrągła o średnicy10 cm'

b) papier samoprzylepny' pełny kolor'
c) nakład: 3 wzory - po 300 sztuk kazdy
Zakłesprac:

1) opracowanie oryginalnego projektu graficznego zawierującego elementy charakterystyczne
dla przyrody GPN,
2) przedstawienie Zatnawiającemu projektu graficznego do akceptacji' uwzględnienie
wszelkich poprawek i zmian wskazanych przez ZamawiĄącego,

3) przygotowanie do druku (wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem

4)
5)
6)

3.

do
druku),
przeniesienie na Zatnawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego
powstającego w ramach zamówienia,
druk,
dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 listopada 2017 r.

Folder A4 _ w iezyku polskim. nt. ,.Edukacia w Gorczańskim Parku Narodowymno

a)
b)

c)

d)

nakład - 1000 sŹuk,
format ,Ą4 - składany na 3 szpalty,
papier: kredabłysk 150 g'
druk dwustronny w pełnym kolorze (aA); tekst

i zĄęcia.

Zakresprac;

1) opracowanie oryginalnego projeknr graficznego i przedstawienie Zamawiającemu,
uwzględnienie wszelkich poprawek - do uzyskania akceptacji Zamawiającego;

2)
3)

4)
5)
6)

4.

Tekst i zĄęcia dostarczy Zamawiający w terminie do 15 listopada 20117 r. ;
wykonanie wszelkich prac zwięanychzprzygotowaniem do druku,
wykonanie barwnego wydruku próbnego - dwa komplety Qlroof certyfikowany w
skali 1:1) orM dostarczenie ZarnawiĄącemu, uwzględnienie uwag, uzyskanie
akceptacji,
przeruesięnię na Zartawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania
graficznego powstającego w ramach zamówienia,
druk nakładu,
dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiajacego w terminie do 1 5 erudnia 2017 r.

Folder A4 - w iezvku angielskim _.,Gorczański Park Narodowy''

a) nakład- 500 sztuk,
b) format .Ą4 - składany na 3 szpalty,
c) papier-kredabłysk 150 g;
d) druk dwustronny w pełnym kolorze (/Ę;

Zakres prac:
1) opracowanie oryginalnego projektu graficznego, przedstawietie Zamawiającemu,
uwzględnienie wszelkich poprawek _ do uzyskania akceptacji,
Tekst w języku polskim i zdjęcia z podpisami dostarczy ZamawiĄący w terminie do
15

listopada20IT

r.

Ż) tŁumaczenie tekstu

i

podpisów pod zdjęciami na język angielski

_2

strony
maszynopisu ,Ą4,
3) skład, wykonanie wszelkich ptaczwiązanych zprzygotowaniem do druku'
4) wykonanie barvmego wydruku próbnego _ dwa komplety (prrrf certyfikowarry w
skali 1:1) oraz dostarczenie Załrtawiającemu, uwzględnienie uwag, uzyskanie
akceptacji
5) przeniesięnie na Zarnavmającego majątkowych praw autorskich do opracowania
graficznego powstającego w ramach zamówienią
6) druknakładu,
7) dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiającego w terminie do 15 grudnia 2017 r.

5.

Przewodnik po ścieżceedukacyinei ..Z Turbacza na Jaworzvne''

a)
b)

c)

d)

e)

nakład _2a00 egzemplarzy;
format B5: 165 mm x 235 mm;
środęk: kreda matowa 150 g; objętoŚó: 32 strony, druk dwustronny w pełnym
kolorze;
okładka: kreda 300 g, zadnrkowana obustronnie w pełnym kolorze; foliowana
j ednostronnie (folia bły szcząca) ;
szycie drutem;

Przewodnik będzie oznaczony numerem ISBN Wydawcy. tj. Gorczańskiego Parku
Narodowego:
Tręśćmerytorycznąprzewodnika - tj. teksty i mapy _ w zapisie elektronicznym
dostarczy Zamawiający w terminie do 30 puŻdziemika}}I7 r.;

Zakresprac:
1) dostarczetie Zamautiającemu zdjęć odpowiednio ilustrujących treścimerytoryczne
przewodnika (ok. 30 zdjęć:) i uzyskanie akceptacji Zamałiającego;
2) przygotowanię zdjęó do celów poligraficznych;
3) opracowanie projektu graficznego, w tym wykonanie oryginalnych rysunków
czamobiałych (ok. 5-6 rycin)'
Uwaga: projekt gtaftczny przewodnika ma być spójny z projektem najnowszej serii
przewodników po ścieżkachedukacyjnych wydanych przez Gorczński Park
Narodowy; Szata graftczna winna być kontynuacją istniejącej serii z zachowaniem
jej stałych elementów (m.in. rodzajów czcionki); Zamawiający udostępni
Wykonawc y pr zyŁJadowe _ wzorco we e gzemp|ar ze o dpowiedni ch przewo dników;

4) przedstawienie Zamawiającemu przygotowanego projektu
5)
6)

graficznego,
uwzględnienie wszelkich poprawek ZarnawiĄącego _ do uzyskania akceptacj i'
skład, wykonanie wszelkich prac związanych z przygotowaniem do druku ;
wykonanie wydruków próbnych, w Ęm tzw. ,,szczoil<i" (wydruk próbny czamobiały całego środka) oraz barwnych wydruków próbnych (typu proof certyfikowany
1:1) - 2 komplety _ okładka i kilka stron (do sześciu stron) środkawskazanych
pt zez Zamawiaj ące go, umozl iwi aj ących o cenę j ako ścidruku;

7) dostarczenie Zamawiającemu w.w. wydruków próbnych, uwzględnienie
8)
9)

uzasadnionych uwag, uzyskanie akceptacj i Zamawiającego,
druk zaakceptowanej przezZamavłiającego wersji przewodnika w pełnym nakładzie,
dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiaiącego w terminie do 15 grudnia 2017 r.
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