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załącznik nr 2b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Część II - Projekt: „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2019 rok”
1.Kalendarz książkowy A4
Ilość: 700 szt.
Parametry techniczne
Kalendarz książkowy na 2020 rok, format bloku A4: 21 x 29 cm
Układ tygodniowy; druk szaro-bordowy; registry drukowane
Kalendarium pięciojęzyczne, w tym polskie; perforacja narożna
Papier kalendarium – kremowy 80 g/m²
Oprawa: szyta i klejona, wstążka
Kalendarz zawiera daty popularnych imienin
Kalendarz zakończony miejscem na adresy i notatki
Oznakowanie
Kalendarz będzie zawierał 1 dwustronną kartę informacyjną PROW/KSOW oraz 12 dwustronnych
kart nt. dobrych praktyk PROW 2014-2020 według indywidualnego projektu z wykorzystaniem
zdjęć/grafiki będących w dyspozycji Zamawiającego
Tłoczenie aktualnego roku, logotypów i sloganu na przedniej stronie okładki
Kolorystyka
Okładka: Gładka, matowa, cztery kolory (brązowy, czerwony, czarny, granatowy)
Proporcjonalne rozłożenie kolorów w stosunku do nakładu
Przykładowa wizualizacja okładki (przykład z 2018 roku)

2.Kalendarz książkowy A5
Ilość: 800 szt.
Parametry techniczne
Kalendarz książkowy na 2020 rok, format bloku A5: 14,8 x 21 cm
Kalendarz zamykany na gumkę o szerokości 13 mm (kolor gumki czarny)
Układ tygodniowy; druk szaro-bordowy; registry drukowane
Kalendarium pięciojęzyczne, w tym polskie; perforacja narożna
Papier kalendarium – kremowy 80 g/m²
Oprawa: szyta i klejona, wstążka
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Kalendarz zawiera daty popularnych imienin
Kalendarz zakończony miejscem na adresy i notatki
Kalendarz będzie zawierał 1 dwustronną kartę informacyjną PROW/KSOW oraz 12 dwustronnych
kart nt. dobrych praktyk PROW 2014-2020 według indywidualnego projektu z wykorzystaniem
zdjęć/grafiki będących w dyspozycji Zamawiającego
Tłoczenie aktualnego roku, logotypów i sloganu na przedniej stronie okładki
Kolorystyka
Okładka: Gładka, matowa, cztery kolory (brązowy, czerwony, czarny, granatowy)
Proporcjonalne rozłożenie kolorów w stosunku do nakładu
Przykładowa wizualizacja środka

Zamieszczone powyżej zdjęcia/grafiki są jedynie przykładem graficznym i nie stanowią
obligatoryjnego wzoru. Zamawiający dopuszcza odchylenia od rozmiarów/parametrów technicznych
określonych powyżej w granicach +/- 10 %.
Przedmiot zamówienia pakowany będzie w kartony zbiorcze z etykietą zawierającą opis tj. nazwę
przedmiotu oraz ilość.
Dostawa obejmować będzie rozładunek na V piętrze, w budynku z windą (wymiary windy: wys. 200
cm, szer. 74 cm, gł. 138 cm).
Projekty nadruków oraz kolory technik drukarskich oraz innych technik reprodukcji muszą być
wykonane zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze dostępnej na stronie
http://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/ oraz Zasadami Wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020, dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-ilogotypy
Wytyczne dotyczące stworzenia emblematu i określenie standardowej kolorystyki logo UE dostępne
są na stronie internetowej:http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_pl.htm
Logotypy i slogan, które będą użyte w projektach:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2

