
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

Numer sprawy: BZP-3942-57/2020 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Torby papierowe z logo ASP: 

a) szer. x głęb. x wys.: 24x10x33,5 (+/-5%) cm 

papier: kreda biały, gramatura 200 (+/-5%) 

wykończenie: sznurek polipropylen, kolor polipropylen szary 21P/142M 

nadruk: dwustronny 

typ wykończenia: wzmocnienie uchwytu i dna 

kolory strona pierwsza i druga: Pantone Process Black C* 

uszlachetnienie: laminowanie matowe 

 

Szacunkowa ilość:  600 sztuk  

 

b) szer. x głęb. x wys.: 40x12x36 (+/-5%) cm 

papier: kreda biały, gramatura 200 (+/-5%) 

wykończenie: sznurek polipropylen, kolor polipropylen szary 21P/142M 

nadruk: dwustronny 

typ wykończenia: wzmocnienie uchwytu i dna 

kolory strona pierwsza i druga: Pantone Process Black C* 

uszlachetnienie: laminowanie matowe 

 

Szacunkowa ilość: 400 sztuk 

 

 

2. Papier firmowy z logiem Uczelni dla dziekanatów (7 odmian kolorystycznych): 

Format: 210x297 mm 

Papier: offset 150g 

Druk ilość kolorów: 2 

Uszlachetnienia: brak 

Introligatornia: cięcie 

 

Szacunkowa ilość: 2500 sztuk 

 

 

3. Papier firmowy ogólny:  

Format: 210x297 mm 

Papier: offset 150g 

Druk ilość kolorów: 1 

Uszlachetnienia: brak 



Introligatornia: cięcie 

 

Szacunkowa ilość: 1500 sztuk 

 

 

 

4. Papier firmowy rektora: 

a) Format: 210x297 mm 

Papier: offset 180g, grubszy papier w kolorze białym 

Druk ilość kolorów: 1 

Uszlachetnienia: brak 

Introligatornia: cięcie 

Szacunkowa ilość: 2500 sztuk 

 

b) Format: 210x297 mm 

Papier: offset 180 g- grubszy papier ecru (prążki) 

Druk ilość kolorów: 1 

Uszlachetnienia: prążki 

Introligatornia: cięcie 

Szacunkowa ilość: 1000 sztuk  

 

5. Wizytówki dla władz uczeni i pracowników: 

50x90mm 

Papier: kreda mat 350g 

Druk ilość kolorów: w zależności od wydziały, max. 3 

Uszlachetnienie: lakier offsetowy 

Introligatornia: cięcie 

 

Szacunkowa ilość: 2000 sztuk 

 

 

6. Koperty wydziałowe i ogólne: 

Format: C6, C5, C4, DL 

Papier: standard 

Druk ilość kolorów: w zależności od wydziału, max. 3 

Uszlachetnienia: brak 

Introligatornia: brak 



 

Szacunkowa ilość: 

- C6: 2500 sztuk  

- C5: 3000 sztuk 

- A4: 3000 sztuk 

- DL: 4000 sztuk 

 

 

7. Teczki z małym grzbietem: 

Format: 215 x 303 mm – zamknięty 

Papier: 350 g kreda matowa 

Druk ilość kolorów: 1 

Objętość: 1 wzór 

Uszlachetnienia: folia matowa jednostronnie 

Introligatornia: sztancowanie 

 

Szacunkowa ilość: 1500 sztuk 

 

 

 

8. Foldery na życzenia okolicznościowe: 
Format: A4 składane do formatu DL, na pierwszej ze składanych stron znajduje się logo 

uczelni (zewnętrzna strona), z tekstem w środku (max. 1500 znaków) 

Papier: 350 g kreda matowa 

Uwaga: kartki muszą mieć zaznaczone zagięcia ułatwiające składanie kart 

 

Szacunkowa ilość: 1000 sztuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zamawiający informuje, że w przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, 

oznaczeń wskazujące na konkretny produkt można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych 

warunkach opisanych w SIWZ. 

 

 


