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Lp. Tytuł Opis techniczny Informacje dotyczące projektu 
graficznego 

Etap 1 nakład Etap 2 nakład Całość nakładu 

1. Przyroda Zatoki 
Gdańskiej wymaga 
naszej uwagi 

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

Tylko druk 2.500 2.500 5.000 

2. Poznaj morświna Druk dwustronny ulotki A4 łamany do DL pełny 

kolor 4/4, papier 150 g (jeden arkusz formatu 

A4). 

Tylko druk 5.000 5.000 10.000 

3. Bez ryb nie ma 
rybołówstwa 

Druk dwustronny ulotki A4 łamany do DL pełny 

kolor 4/4, papier 150 g (jeden arkusz formatu 

A4). 

Tylko druk 2.500 2.500 5.000 

4. Pomóż fokom 
(kolorowa) 

Druk dwustronny ulotki A4 łamany do DL pełny 

kolor 4/4, papier 150 g (jeden arkusz formatu 

A4). 

Tylko druk 5.000 5.000 10.000 

5. Broszura Bałtycki 
Morświn 

Druk dwustronny broszury w formacie A5, 5xA4, 

pełny kolor 4/4, papier 180 g, okładka foliowana, 

szyte zeszytowo (pięć arkuszy A4). 

Tylko druk 4.000 4.000 8.000 

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

Tylko druk 2.500 2.500 5.000 

7. 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 (jeden arkusz w formacie 31,5x15.5 cm). 

Tylko druk 5.000 5.000 10.000 

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

Tylko druk 5.000 5.000 10.000 

9. Troć – królowa Bałtyku Druk jednostronny ulotki w formacie A3, pełny 
kolor 4/4, 180 g, w formie plakatu (jeden arkusz 
A3). 

Tylko druk 2.500 2.500 5.000 
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10. 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). 

Tylko druk 2.500 2.500 5.000 

11. Stacja Morska w Helu Druk dwustronny ulotki w formacie 2xA4, 
łączona po krótkim boku, łamana do A5; pełny 
kolor 4/4, papier 150 g (dwa arkusze A4). 

Tylko druk 2.500 2.500 5.000 

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

Konieczne poprawki w 
posiadanym projekcie – zmiana 
części tekstu merytorycznego 

4.000 4.000 8.000 

13. Druk 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 formatu A6. 

NOWE PROJEKTY wg. 
posiadanych przez 

Zamawiającego zdjęć/grafik 

16 rodzajów po 
1.000 szt. = 16.000 

szt. 

16 rodzajów po 
1.000 szt. = 
16.000 szt. 

32.000 

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

Konieczne poprawki w 
posiadanym projekcie – zmiana 

części tekstu 

5.000 5.000 10.000 

15. Niezwykłe ryby naszego 
Bałtyku - ulotka 

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

NOWY PROJEKT: wkład 
merytoryczny (tekst) i 4 grafiki 

po stronie Zamawiającego, 
pozyskanie lub stworzenie 12 
grafik po stronie Wykonawcy: 
iglicznia, wężynka, tasza, lisica, 
ciernik, cierniczek, pocierniec, 
ostropłetwiec, dennik, minóg 

morski (profil całego ciała oraz 
osobna grafika otworu 

gębowego z widocznymi 
zębami), minóg rzeczny (profil 

5.000 

 

 

 

 

 

5.000 10.000 
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całego ciała oraz osobna grafika 
otworu gębowego z 

widocznymi zębami), babka 
czarna 

 

 

16. „Niezwykłe ryby 
naszego Bałtyku” - 
kolorowanka 

a) Projekt kolorowanki złożonej z odbarwionych 
grafik ryb z widocznymi szczegółami, takimi jak 
oko, pokrywy skrzelowe, płetwy, płytki itp. W 
przypadku minogów należy wykonać grafiki 
całego osobnika oraz osobnej przedstawiającej 
jego pysk. 

b) Druk jednostronny 12 arkuszy w formacie A4, 
szyte zeszytowo, grafiki w układzie poziomym, 
papier 180g; 

c) Okładka barwna (druk jednostronny), 
lakierowana z zewnątrz, z kompozycją grafik 
(jak wewnątrz), tytułem i logotypami oraz 
stopką adresową; kolor (4/4), karton 300g. 

NOWY PROJEKT: wkład 

merytoryczny i 4 grafiki po 

stronie Zamawiającego, 

pozyskanie lub stworzenie 12 

grafik po stronie Wykonawcy: 

iglicznia, wężynka, tasza, lisica, 

ciernik, cierniczek, pocierniec, 

ostropłetwiec, dennik, minóg 

morski (profil całego ciała oraz 

osobna grafika otworu 

gębowego z widocznymi 

zębami), minóg rzeczny (profil 

całego ciała oraz osobna grafika 

otworu gębowego z 

widocznymi zębami), babka 

czarna. 

Uwaga: Grafiki takie, jak do 

ulotki „Niezwykłe ryby…” z 

pozycji 15. 

5.000 5.000 10.000 

17. Plakat „Dzień Ryby w 
Helu” 

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

NOWY PROJEKT 2.000  2.000 

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

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

NOWY PROJEKT 100  100 
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19. Jaką rybę tu kupić Druk dwustronny ulotki w formacie A3 łamane 
do A4, pełny kolor 4/4, papier 180 g (jeden 
arkusz A3). 

Konieczne poprawki w 
posiadanym projekcie – zmiana 

tekstu merytorycznego 

1.500 1.500 3.000 

20. Śledź – ulotka w 

kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 

dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 

wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 73 

mm, długość: 291 mm. 

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

21. Dorsz – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

22. Łosoś – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

23. Troć – ulotka w kształcie 
ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

24. Stornia – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

25. Skarp – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 
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26. Gładzica – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

27. Okoń – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

28. Kur diabeł – ulotka w 
kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 135 
mm, długość: 300 mm. 

NOWY PROJEKT wg. grafik 

Zamawiającego  

3.000 3.000 6.000 

29. Babka bycza – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

30. Szczupak – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

31. Iglicznia i wężynka w 
trawie morskiej - 
wykrojnik będący 
kompozycją trawy 
morskiej na 
piaszczystym dnie 
stanowiącej tło dla ryb z 
pierwszego planu 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 300 
mm, długość: 200 mm. 

NOWY PROJEKT – BRAK 

GRAFIKI – grafikę zapewnia 

Wykonawca (ryby – wężynka i 

iglicznia z widocznymi ogonami- 

na pierwszym planie, w tle 

trawa morska na piaszczystym 

tle) 

3.000 3.000 6.000 

32. Iglicznia i wężynka w 
trawie morskiej 
(zaproszenie) ulotka - 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 

NOWY PROJEKT – BRAK 

GRAFIKI – grafikę zapewnia 

Wykonawca (ryby – wężynka i 

2.000  2.000 
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wykrojnik będący 
kompozycją trawy 
morskiej na 
piaszczystym dnie 
stanowiącej tło dla ryb z 
pierwszego planu 

wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 300 
mm, długość: 200 mm. 

iglicznia z widocznymi ogonami- 

na pierwszym planie, w tle 

trawa morska na piaszczystym 

tle) 

33. Certa – ulotka w 
kształcie ryby 

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

Aktualizacja projektu 

graficznego – zmiana tekstu 

merytorycznego 

3.000 3.000 6.000 

34. Tasza – ulotka w 
kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
grafiki ryby oraz wykrojnika, sztancowanie 
ulotki, wysokość 150 mm, długość: 300 mm. 

NOWY PROJEKT – BRAK 

GRAFIKI – grafikę zapewnia 

Wykonawca 

3.000 3.000 6.000 

35. Lisica – ulotka w 
kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
grafiki ryby oraz wykrojnika, sztancowanie 
ulotki, wysokość 53 mm, długość: 200 mm. 

NOWY PROJEKT – BRAK 

GRAFIKI –  grafikę zapewnia 

Wykonawca 

3.000 3.000 6.000 

36. Węgorzyca – ulotka w 
kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 60 
mm, długość: 300 mm. 

NOWY PROJEKT wg. grafik 

Zamawiającego 

3.000 3.000 6.000 

37. Belona – ulotka w 
kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
wykrojnika, sztancowanie ulotki, wysokość: 61 
mm, długość: 500 mm. 

NOWY PROJEKT wg. grafik 

Zamawiającego 

3.000 3.000 6.000 

38. Ostropłetwiec – ulotka 
w kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
grafiki ryby oraz wykrojnika, sztancowanie 
ulotki, wysokość 21 mm, długość: 200 mm. 

NOWY PROJEKT – BRAK 

GRAFIKI – grafikę zapewnia 

Wykonawca 

3.000 3.000 6.000 
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39. Jesiotr ostronosy – 
ulotka w kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
grafiki ryby oraz wykrojnika, sztancowanie 
ulotki, wysokość 125 mm, długość: 600 mm. 

NOWY PROJEKT wg. grafik 

Zamawiającego 

3.000 3.000 6.000 

40. Minóg morski – ulotka 
w kształcie ryby 

Karton lakierowany jednostronnie 350 g., druk 
dwustronny pełny kolor (4/4), wykonanie 
grafiki ryby oraz wykrojnika, sztancowanie 
ulotki, wysokość 55 mm, długość: 500 mm. 

NOWY PROJEKT – BRAK 

GRAFIKI – grafikę zapewnia 

Wykonawca; dodatkowo na 

rewersie poza tekstem i 

logotypami grafika otworu 

gębowego z widocznymi zębami 

3.000 3.000 6.000 

41. Druk Kalendarza 
Morskiego Przyrodnika 
na rok szkolny 
2018/2019 

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) 
f) bez listwowania aluminiowego 

NOWY PROJEKT – wraz z nową 

grafiką na przykładzie starego 

kalendarza 

 4.000 4.000 

42. Druk Kalendarza 
Morskiego Przyrodnika 
na rok 2019 

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)  
f) bez listwowania aluminiowego 

NOWY PROJEKT – wraz z nową 

grafiką na przykładzie starego 

kalendarza 

 6.000 6.000 

 

Każdy wykonany w ramach zamówienia projekt graficzny ma być spójny graficznie z istniejącymi grafikami ryb (technika, ujęcie ryby, odwzorowanie szczegółów, 

wysycenie barw itd.), a przed drukiem wymaga bezwzględnie akceptacji Zamawiającego oraz przedstawicieli Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG.  
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W trakcie tworzenia projektów graficznych Wykonawca, będzie na bieżąco uzgadniał i konsultował ich wykonanie z Zamawiającym oraz przedstawicielem Stacji 

Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG. 

 

Projekty graficzne udostępnione Wykonawcy na rzecz realizacji zamówienia są objęte majątkowymi prawami autorskimi Zamawiającego i podlegają ochronie. 

 

Treści, teksty do wykonania projektów graficznych przekaże Zamawiający. 

 

Projekty graficzne należy dostarczyć do akceptacji Zamawiającego najpóźniej do 09.07.2018 r. Zamawiający dopuszcza sukcesywne przekazywanie do akceptacji 

projektów graficznych przez Wykonawcę. Przy tworzeniu projektów, Wykonawca będzie w kontakcie z przedstawicielami Stacji Morskiej im. Profesora K. Skóry 

IO UG w celu uzgadniania projektów graficznych. 
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Przykład Kalendarza Morskiego Przyrodnika 
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Przykład istniejących grafik ryb   

 

 


