
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

A. Część I 
 
Specyfikacja zamówienia na materiały reklamowe dla Polskiego Centrum Akredytacji na 
lata 2020 i 2021: 

 
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Liczba sztuk 
rok 2020 

Liczba sztuk 
rok 2021 

1.  Kalendarz A4 tygodniowy  
lub format zbliżony  
- tydzień na dwóch stronach 
Tasiemka tkana wg. indywidualnego projektu 
Okładka standardowa łączona 
Papier: 80 g/m2 chamois lub biały 
Registry wycięte 
Kalendarium: szaro-niebieskie lub granatowo-czerwone 
Tłoczenie logotypu 

100 100 

2.  Kalendarze kieszonkowe A6 tydzień na dwóch 
stronach  
Tasiemka tkana wg. indywidualnego projektu 
Okładka standardowa łączona  
Kalendarium szaro-niebieskie lub granatowo-czerwone 
Tłoczenie logotypu 

100 100 

3. Planner (terminarz roczny) 
wg. indywidualnego projektu 
Nadruk: 4+0 
Format: 98 x 68 cm 
Kalendarium jednoroczne w jęz. polskim 
Bieżąca numeracja dni i tygodni oraz świąt 
Pola na notatki 
Papier: karton 230 g/m² 

80 80 

4. Kalendarze trójdzielne  
główka wypukła kaszerowana 
Nadruk: na główce wg indywidualnego projektu 
Folia: błysk 
Plecki wg przesłanego projektu, nieklejone (z jednego 
kawałka tektury) 
Bigowanie 
Nadruk: full - colour 
Kalendarium wg. indywidualnego projektu w kolorze 
szaro-pomarańczowym 

100 100 

5. Kalendarz Lanybook 
Format: 175 x 247 mm (docięty blok książkowy) 
Ilość stron: 192 strony/ 1 tydzień = 1 strona + część 
notesowa 
Kalendarium: PL-GB-D-RUS + imieniny i święta 
Druk: 1-kolorowy, szary, druk offsetowy wysokiej jakości 
Papier: 80 g/m2, bezchlorowy, biały, certyfikowany FSC 

80 80 



Wykończenie: wyklejka przód i tył dwustronnie 
zadrukowana, w tonacji kolorystycznej okładki  
(P. Black U, 877U, 541U), oprawa szyta, kapitałka i 
zakładka w kolorze srebrnym, zaokrąglone narożniki 
bloku i oprawy 
Tasiemka z indywidualnym nadrukiem 
Tłoczenie logotypu 

6. Parasole składane  
Z nadrukiem 1 kolor na 1 panelu 
Stelaż: metalowy, czarna sztyca, składany, 3 sekcje, z 
konstrukcją odporną na nagłe podmuchy wiatru 
Wymiar: 21" x 8 paneli 
Materiał: czasza: poliester pongee 
Ramiona: specjalna konstrukcja z fiberglass'u,  
Rączka: prosta, wykończona miękką w dotyku powłoką 
gumowaną 
Mechanizm otwierający: pełny automat - otwieranie i 
zamykanie 
Wymiary produktu: czasza 98 cm, kij 28/56 cm 
Technika znakowania: Sitodruk,  
Kolor: czarny 

150 0 

7. Składana torba na zakupy 
Materiał: poliester 190T z elastycznym paskiem 
zamykającym w dolnej części 
Wymiary 38 x 54 cm 
Nadruk logotypu: 4 kolory  

800 0 

8. Składany 4-portowy rozgałęziacz USB, V 3.0 
Obudowa: tworzywo sztuczne ABS  Wielkość: 8.4 x 8.4 x 
2.1 cm 
Kolor obudowy: biały  
Nadruk logotypu: 4 kolory  
Gwarancja: 1 rok 

120 0 

9. a) Skórzany portfel damski z tłoczeniem logo 
Pudełko papierowe  
5 kieszeni na dokumenty 
8 kieszeni na karty kredytowe 
Kieszeń na banknoty 
Zamknięcie na suwak 
Zapinane na suwak miejsce na bilon 

b) Skórzany portfel męski z tłoczeniem logo 
miejsce na bilon zamykane na suwak; 
kieszeń na banknoty; 
11 miejsc na karty kredytowe; 
5 kieszeni, w tym 1 przezroczysta; 
wymiary: 15 cm x 10,5 cm 

25 
 
 
 
 
 

25 

0 
 
 
 
 
 

0 

10. Butelka na chłodne napoje 
Opis: szczelnie zakręcana 
wygodny otwór do picia z otwieraną klapką; łatwe 
napełnianie – odkręcana szeroka zakrętka 
przystosowana do mycia w zmywarce; wykonana z 
tworzywa (Eastman Tritan – kopoliester), 
niezawierającego związku chemicznego BPA  
Pojemność: 0,7 l 
Nadruk logotypu: 4 kolory 

120 0 



B. Część II 
 
Zamówienie na wydruki – wydział PR / lata 2020-2021 

2020 r. 
 

Lp. Przedmiot Prognozowana 
ilość szt. 

Opis 

1 Sprawozdanie z 
działalności za 
2019 rok 

20 Format: A4; okładka: kreda mat, 250 g/m.kw.; 
środek kreda mat. 200 g/m.kw. Lakier UV 
wybiórczo na okładce 1+0, folia mat 
jednostronnie na okładce. Liczba stron: max. 50. 
Nadruk: CMYK wykończenie: oprawa  klejona;  

2 PCA Info nr 20    1000  
 

Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;  

3 Plakat z okazji 
WAD  

1 Wymiary: 70/100 cm 

4 Ulotka na 
konferencję 
RMP  
 

250 Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;  

5 Plakat na 
konferencję 
RMP  
 

15 Wymiary: 70/100 cm 

6 PCA Info nr 21   
 

1000 Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;  

7 Broszura PCA nt. 
WAD  
 

500 Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;  

 

2021 r. 
 

Lp. Przedmiot Prognozowana 
ilość szt. 

Opis 

1 Sprawozdanie z 
działalności za 
2020 rok 

20 Format: A4; okładka: kreda mat, 250 g/m.kw.; 
środek kreda mat. 200 g/m.kw. Lakier UV 
wybiórczo na okładce 1+0, folia mat 
jednostronnie na okładce. Liczba stron: max. 50. 
Nadruk: CMYK wykończenie: oprawa  klejona;  

2 PCA Info nr 22    1000  
 

Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;  

3 Plakat z okazji 
WAD  

1 Wymiary: 70/100 cm 

4 Ulotka na 
konferencję 20-
lecia PCA  

250 Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;  



5 Plakat na 
konferencję 20-
lecia PCA 

1 Wymiary: 70/100 cm 

6 PCA Info nr 23  
 

1000 Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;  

7 Broszura PCA 
nt. WAD  
 

500 Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba 
stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;  

 

Zamówienie na druk – wydział PP / lata 2020-2021 

Lp. Przedmiot Prognozowana 
ilość szt. 

Opis 

1 Papier firmowy 
wersja PL 

24000 format: A4,papier: biały gładzony 100 g/m.kw. 
Nadruk:CMYK Druk na 
spad Jedna wersja graficzna  

2 Papier firmowy 
wersja EN 

1000 format: A4,papier: biały gładzony 100 g/m.kw. 
Nadruk:CMYK Druk na 
spad Jedna wersja graficzna  

3 Wizytówki 
dwustronne 

2000 format:50 x 90 mm papier: kreda matowa 350 
g/m.kw.lub genyous 400 
g/m.kw Nadruk:CMYK minimalna ilość jednego 
wzoru/os: 100 szt.  

4 Koperty DL 
amerykanki z 

oknem 

16000 format: DL (112 x 223 mm)+okno standardowe 
HK (z paskiem) papier: 
offsetowy biały 75 g/m.kw. zamykana po długim 
boku Nadruk:4+0 
(Pantone) Druk na spad (wąska linia przy 
krawędzi) Jedna wersja 
graficzna, jedna wersja graficzna,  

5 Koperty C5 z 
oknem 

6000 format: C5 (162 x 229 mm)+okno standardowe 
HK (z paskiem) papier: 
offsetowy biały 90 g/m.kw. zamykana po krótkim 
boku Nadruk:4+0 
(Pantone) Druk na spad (wąska linia przy 
krawędzi) Jedna wersja 
graficzna, jedna wersja graficzna,  

6 Koperty C5 bez 
okna 

2000 format: C5 (162 x 229 mm) HK (z paskiem) 
papier: offsetowy biały 90 
g/m.kw. zamykana po krótkim boku Nadruk:4+0 
(Pantone) Druk na spad 
(wąska linia przy krawędzi) Jedna wersja 
graficzna, jedna wersja graficzna,  



7 Koperty C4 bez 
okna 

2000 format: C4 (229 x 324 mm) HK (z paskiem) 
papier: offsetowy biały 90 
g/m.kw. Zamykana po krótkim boku Nadruk:4+0 
(Pantone) Druk na spad 
(wąska linia przy krawędzi) Jedna wersja 
graficzna, jedna wersja graficzna 

8 Koperty C4 z 
oknem 

10000 format: C4 (229 x 324 mm)+okno standardowe 
HK (z paskiem) papier: 
offsetowy biały 90 g/m.kw. Zamykana po krótkim 
boku Nadruk:4+0 
(Pantone) Druk na spad (wąska linia przy 
krawędzi) Jedna wersja 
graficzna, jedna wersja graficzna,  

9 Teczki ze 
skrzydełkami 

1600 format: (na dokumenty A4) Papier: kreda mat 350 
g/m.kw. Nadruk:CMYK 
Druk na spad (wąskie linie przy krawędziach) 
Jedna wersja graficzna 
Uszlachetnienie: folia mat jednostronnie 
Wykończenie: sztancowanie, 
wcięcie na wizytówkę Oddane w postaci złożonej 
Wykrojnik z zasobów drukarni 

10 Teczki bez 
skrzydełek 

1000 format: (na dokumenty A4) Papier: kreda mat 350 
g/m.kw. Nadruk:CMYK 
Druk na spad (wąskie linie przy krawędziach) 
Jedna wersja graficzna 
Uszlachetnienie: folia mat jednostronnie 
Wykończenie: sztancowanie 
Oddane w postaci złożonej  

11 Certyfikaty 
niebieskie 

4000 format: A4, surowiec Rives Design 250g Biały 
Jasny, zadruk Pantone 
4+1, jedna wersja graficzna,  

12 Bloki –linie 5000 format: A4 papier: offsetowy 90 g/m.kw. 
Nadruk:CMYK Uszlachetnienie: 
plecki - kreda mat Wykończenie: klejenie po 
krótkim boku, bez otworów 1 
blok=25 kartek Jedna wersja graficzna  

13 Kartki Linie 1000 format: A4 papier: offsetowy 90 g/m.kw. 
Nadruk:CMYK Wykończenie: 
dwa otwory Jedna wersja graficzna  

14 Zaświadczenie-
formularz 

1000 format: A4 papier:biały gładzony 200 g/m.kw. 
Nadruk:CMYK Jedna 
wersja graficzna  

15 Okładka na 
certyfikat PCA 

4000 Twarda oprawa z tektury litej 1,75 mm ca 
220mmx310mm (zamknięta)  
Okleina: papier kredowy 150g/m², druk Cmyk 
+0,wykończenie : folia matowa 
Wyklejka: papier offsetowy 120g/m², druk: bez 
druku, wykończenie: bez wykończenia 
Trójkąt samoprzylepny 80x80mm 
Pakowanie: luzem, zbiorczo w kartonach 



C. Część III 
 
Zamówienie na projekty graficzne: 
 

Lp Przedmiot zamówienia Liczba stron Ilość 

1. Autorski projekt graficzny, skład, przygotowanie do 
druku sprawozdania z działalności Polskiego Centrum 
Akredytacji za 2019 r. 

50  1 

2. Autorski projekt graficzny, skład, przygotowanie do 
druku sprawozdania z działalności Polskiego Centrum 
Akredytacji za 2020 r. 

50  1 

3. Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku 
biuletynu informacyjnego Polskiego Centrum 
Akredytacji „PCA Info”, 2 wydania (czerwiec i grudzień 
2020 r.)  

40  2 

4. Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku 
biuletynu informacyjnego Polskiego Centrum Akredytacji 
„PCA Info”, 2 wydania (czerwiec i grudzień 2021 r.)  

40  2 

5. Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku ulotki 
na konferencję RMP  

8  2 

6. Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku 
broszury informacyjnej nt. Światowego Dnia Akredytacji  

8  2 

7. Projekt indywidualnego kalendarza trójdzielnego PCA na 
2021 rok (główka, plecki oraz indywidualne 
kalendarium) 

1 1 

8. Projekt indywidualnego kalendarza trójdzielnego PCA na 
2022 rok (główka, plecki oraz indywidualne 
kalendarium) 

1 1 

9. Projekty dodatkowych elementów, w tym: 

- grafiki na www i do social mediów (Facebook, Linkedin, 
Twitter, YouTube), w tym: infografiki, piktogramy, cover 
foto, slidery, szablony 
 
-projekt kartki świątecznej (elektronicznej oraz 
papierowej), skład, przygotowanie do druku (x 2); 
 
-layout inne - ad hoc. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

20 

 

 

2 

 

10 

 

 

 


