
 

 

Załącznik Nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach realizacji 

projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i 

zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony na adres: 

Stacja Morska im. Prof. K. Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,  
ul. Morska 2, 84-150 Hel 
 
Dostarczenie przedmiotu zamówienia ma zostać dostarczony w dwóch etapach: 

 
1. ETAP NR 1 – zgodnie z deklaracją Wykonawcy, lecz nie później niż do dnia 18.05.2017 r.: 

Lp. tytuł Opis techniczny Ilość/nakł
ad 

1. Nie zaśmiecaj Bałtyku 

Druk dwustronny ulotki A4 łamany do DL pełny kolor 4/4, 
papier 150 g (jeden arkusz formatu A4) 
 

3.000 

2 Bez ryb nie ma 
rybołówstwa 

2.000 

3 Morświn 3.000 

4 Pomóż fokom (kolorowa) 4.000 

5 Mały Atlas Bałtyckich 
Ssaków 

Druk broszury w formacie 31,5x15,5; składany na pół, 
szyte zeszytowo, druk dwustronny, pełny kolor (4/4), 
karton 300g, lakierowana okładka, 8 stron (dwa  arkusze 
w formacie 31,5x15.5cm)            

2.000 

6 Błękitna Szkoła Druk dwustronny ulotki A4 łamany do DL pełny kolor 4/4, 
papier 180 g (jeden arkusz formatu A4) 

1.000 

7 Ptaki Bałtyku Druk dwustronny ulotki w formacie 2xA4, łamana do DL, 
połączona krótkimi bokami, pełny kolor 4/4, papier 150g 
(2 arkusze formatu A4) 

5.000 

8 Plakat na BFN Druk jednostronny ulotki w formacie A3, pełny kolor 4/4, 
papier 180 g, w formie plakatu (jeden arkusz formatu A3) 

50 

9 Druku pocztówek - 16 
rodzajów 

a.   format A6 (105 mm x 148 mm) 
b.   karton jednostronnie powlekany 250 g 
c.   druk pełny kolor 4/4 + folia błysk 1/0 
d.   na awersie: zdjęcie lub grafika dostarczona przez 

Zamawiającego 
e.   na rewersie: tytuł i/lub opis, pasek z logotypami, 

stopka adresowa  Zamawiającego 
f.     16 rodzajów po jednym arkuszu formatuA6, 

drukowane dwustronnie 

16 
rodzajów 
po 500 
szt. = 
8.000 szt. 

  
 
 



 

2. ETAP NR 2 – najpóźniej do dnia 30.06.2017 r.: 

DRUK ULOTEK, FOLDERÓW, BROSZUR I PLAKATÓW 

Lp. tytuł Opis techniczny Ilość/nakład 

1. Przyroda Zatoki 
Gdańskiej wymaga 
naszej uwagi 

Druk dwustronny ulotki w formacie A4 łamany do DL, 
pełny kolor 4/4, papier 150 g: (jeden arkusz A4) 

1.000 

2 Hel Marine Station Druk dwustronny ulotki w formacie 2xA4, łączona po 
krótkim boku, łamana do A5;  pełny kolor 4/4, papier 150 
g (dwa arkusze a4) 

2.000 

3 Folder Stacja Morska 
w Helu       

1.000 

4 Broszura Bałtycki 
Morświn 

Druk dwustronny broszury w formacie A5, 5xA4, pełny 
kolor 4/4, papier  180 g, okładka foliowana, szyte 
zeszytowo (pięć arkuszy a4) 

1.000 

5 Przewodnik do 
oznaczenia bałtyckich 
ryb 

Druk dwustronny ulotki w formacie 2xA4, łamana do DL, 
połączona krótkimi bokami, pełen kolor 4/4, papier 150g 
(dwa arkusze A4) 

5.000 

6 Broszura „Nasze foki” Druk dwustronny broszury w formacie A3 łamane do A4 
pełny kolor 4/4, szyte zeszytowo (9 arkuszy A3) 

3.000 

7 Troć – królowa 
Bałtyku           

Druk dwustronny ulotki w formacie A3, pełny kolor 4/4, 
180 g, w formie plakatu (jeden arkusz A3) 

1.000 

8 Plakat  „Dzień Ryby w 
Helu” 

Druk jednostronny ulotki w formacie A3, pełny kolor 4/4, 
180 g, w formie plakatu (jeden arkusz A3) 

1.000 

9 Plakat „Dzień Ryby w 
Helu” - samo tło, bez 
tekstu 

100 

10 Jaką rybę tu kupić Druk dwustronny ulotki w formacie A3 łamane do A4, 
pełny kolor 4/4, papier 180 g (jeden arkusz A3) 

200 

Wykonanie projektów graficznych oraz przygotowanie wykrojników wraz z wsadem merytorycznym 
11 gatunków (14 typów) ryb 

Lp. tytuł Opis techniczny Ilość/nakład 

1 Śledź karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 73 mm, długość: 291 mm 

3.000 

2 Dorsz karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 130 mm, długość: 350 
mm 

2.000 

3 Łosoś karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 216 mm, długość: 599 
mm 

2.500 

4 Troć karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 200 mm, długość: 500 
mm 

2.500 

5 Stornia karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 130 mm, długość: 230 
mm 

2.000 



 

6 Skarp karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 246 mm, długość: 303 
mm 

3.000 

7 Gładzica karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 140 mm, długość: 250 
mm 

2.000 

8 Okoń karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 140 mm, długość: 315 
mm 

2.500 

9 Okoń zaproszenie karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 140 mm, długość: 315 
mm 

500 

10 Babka bycza karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 65 mm, długość: 180 mm 

2.000  

11 Szczupak karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 130 mm, długość: 510 
mm 

3.000 

12 Szczupak zaproszenie karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 130 mm, długość: 510 
mm 

500 

13 Certa karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 136 mm, długość: 315 
mm 

3.500 

14 Certa zaproszenie karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie wykrojnika, 
sztancowanie ulotki, wysokość: 136 mm, długość: 315 
mm 

500  

Druk kalendarzy 

1 Druk Kalendarza 
Morskiego 
Przyrodnika na rok 
szkolny 2017/2018 

a.   kalendarz dwustronny, format B2, 
b.   na awersie: kalendarium ze świętami przyrodniczymi 

ozdobione ilustracjami przyrodniczymi  
c.   na rewersie ilustracje przyrodnicze 
d.   papier offset 190g  
e.   druk 4/4 (druk pełen kolor, dwustronny)  

5.000 

2 Druk Kalendarza 
Morskiego 
Przyrodnika na rok 
2018 

a.   kalendarz dwustronny, format B2  
b.   na awersie: kalendarium ze świętami przyrodniczymi 

ozdobione ilustracjami przyrodniczymi 
c.   na rewersie ilustracje przyrodnicze 
d.   papier offset 190g  
e.   druk 4/4 (druk pełen kolor, dwustronny)  

5.000 

 
UWAGA 



 

1. Projekty graficzne udostępnione Wykonawcy na rzecz realizacji zamówienia są objęte 

majątkowymi prawami autorskimi Zamawiającego i podlegają ochronie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia projektów graficznych wykrojników ryb i 

przekazania Zamawiającemu praw autorskich majątkowych na wszystkich polach eksploatacji 

zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Projekty graficzne, które zaprojektuje Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ 

podlegają akceptacji przez Zamawiającego przynajmniej w formie poczty elektronicznej. 

4. Projekty graficzne należy dostarczyć do akceptacji Zamawiającego najpóźniej do 05.06.2017 r.  

5. Milczenie Zamawiającego w sprawie akceptacji projektu graficznego do końca 5 dnia po 

przekazaniu do akceptacji, należy rozumieć jako akceptację projektów. 

 
 
 


