
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty PK.260.1.2023 

„Opis przedmiotu zamówienia” 

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa polegająca na druku i 

dostawie 12 numerów miesięcznika „Starachowice Dobry adres”. 

1. GAZETA: 

a. Format W - 245 mm; H - 324 mm 

b. Jednorazowy nakład  - 

-   24 numer gazety – przesłany do druku w styczniu 2023 - 20 tys. egzemplarzy  

-   pozostałe 11 numerów gazety (od 25 do 35 numeru) przesyłane do druku od 

lutego do grudnia 2023 - 5 tys. egzemplarzy, 

c. Ilość stron razem z okładkami: 24 strony 

d. Papier LWC 60 

e. Technologia druku offset 

f. Druk fullkolor 

g. Zszycie gazety w dwóch miejscach 

h. Ilość zdjęć uzależniona od potrzeb Zamawiającego. 

2. Parametry techniczne: 

a. Parametry pliku: 

 Rozmiar dokumentu PDF: 248 x 330 mm  

 Wymiar netto po obcięciu: W - 245 mm; H - 324 mm 

 Usytuowanie formatu netto w obrębie dokumentu PDF:  W - 248 mm (od 

grzbietu 245 mm + 3 mm spad), H - 330 mm (od góry 3 mm spad + 324 mm + 

3 mm spad), plik PDF będzie zawierać obszar ze spadami po 3 mm bez 

spadu wewnętrznego łączącego strony. 

 PDF composite (kompatybilny z PDF 1.3, zgodny z Acrobat 4.0) 

 plik drukowany do postscript-u przez program Distiller z ustawieniami profilu 

PDF/X-1:2001a, lub eksport do PDF-a z programu InDesign lecz zawsze z 

użyciem ustawień PDF/X-1:2001a. 

 Każda strona jako oddzielny dokument PDF bez znaków DTP. 

b.  Maksimum wartości tonalnych w zdjęciach (total ink limit): gazetowy- 240 %, 

SC - 260%, LWC-280%. 

c. Rozdzielczość: 2400 dpi, liniatura 170 lpi. 

d. Rozdzielczość zdjęć minimum 300 dpi. 

3. Gazeta ma nadany numer ISSN. 



4. Gazeta jest czasopismem  społeczno - kulturalno - informacyjnym. 

5. Umowa obejmuje wykonanie 12 numerów gazety (od 24 do 35 numeru). 

6. Gazeta będzie przesyłana do druku raz w miesiącu (styczeń – grudzień 

2023 r.) 

7. Gazeta (pliki do druku), będzie przesyłana do ostatniego dnia miesiąca bez 

względu na to czy jest to jest dzień roboczy czy też dzień ustawowo wolny 

od pracy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naświetlenie i druk materiału 

(złożonej gazety) i wykończenie introligatorskie gazety w ciągu 3 dni 

roboczych od otrzymania materiałów od Zamawiającego. Zamawiający 

przekazuje złożoną gazetę na nośniku elektronicznym, przesyła pocztą 

elektroniczną lub umieszcza na serwerze FTP. 

9. Wykończenie introligatorskie gazety obejmuje zszycie dwiema zszywkami 

(24 strony) gazety oraz obcięcie stron po zszyciu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć gazetę – 24 numer –  wysłany do 

druku w styczniu 2023 – 20 tys. egzemplarzy oraz pozostałe 11 numerów 

przesłanych do druku od lutego do grudnia 2023 - do 5 tys. egzemplarzy, 

podzielone na paczki po 100 szt. do siedziby Zamawiającego do 4 dni 

roboczych od momentu przesłania plików do druku. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia 

przedmiotu umowy przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie 

transportu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów transportu 

przedmiotu umowy (z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy i z 

siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego), który został uznany jako 

podlegający reklamacji. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub 

wymiany przedmiotu umowy na nowy w ciągu 3 dni od daty ich 

przekazania. Maksymalny termin odbioru reklamowanego materiału przez 

Wykonawcę - do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 

o wystąpieniu jakichkolwiek zagrożeń mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy i podejmuje natychmiastowe kroki w celu ich usunięcia 

lub zminimalizowania. 


