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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

z harmonogramem dostaw. 

 

Dostawa I – 04.03.2016 r. 

1. Nalepki – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto 

Białystok (II)”Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 –  

Surowiec: papier samoprzylepny błysk, wymiary: ok. 40 x 70 mm, zdobienie: nadruk jednostronny 

pełno kolorowy, treść zostanie przekazana i ustalona przez Zamawiającego, wykończenie: cięcie. 

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). Wzory  z 

właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015). 

Napis - Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. – 10 000 szt. 

2. Nalepki – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

2014-2020 „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (II)” Oś priorytetowa II 

Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 –  

Surowiec: papier samoprzylepny błysk, wymiary: ok. 40 x 70 mm, zdobienie: nadruk jednostronny 

pełno kolorowy, treść zostanie przekazana i ustalona przez Zamawiającego, wykończenie: cięcie. 

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). W przypadku 

projektów współfinansowanych z programu regionalnego wariant również musi zawierać herb 

województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa. 

Wzory  z właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015). 

Napis - Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. – 6 500 szt. 

3. Zaświadczenie o udziale w projekcie – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

białostockim i powiecie miasto Białystok (II)” Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 –  
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Surowiec: papier kreda mat o gramaturze ok. 350 g/m2, zdobienie: nadruk offsetowy w pełnym kolorze, 

wymiary: 148 x 210mm, druk jednostronny, wariant pełno kolorowy, zadruk (4+0), zaświadczenia wg 

projektu Wykonawcy, treść zostanie przekazana i ustalona przez Zamawiającego.  

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). Wzory  z 

właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015).  

– 600 szt. 

4. Zaświadczenie o udziale w projekcie - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego 2014-2020 „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę 

(II)” Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 - Surowiec: papier 

kreda mat o gramaturze ok. 350 g/m2, zdobienie: nadruk offsetowy w pełnym kolorze, wymiary: 148 x 

210mm, druk jednostronny, wariant pełno kolorowy, zadruk (4+0), zaświadczenia wg projektu 

Wykonawcy, treść zostanie przekazana i ustalona przez Zamawiającego.  

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). W przypadku 

projektów współfinansowanych z programu regionalnego wariant również musi zawierać herb 

województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa. 

Wzory  z właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015).  

– 300 szt. 

5. Plakaty – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto 

Białystok (II)” Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 - 

Format A3, papier kredowy 180g/m2, zadruk 4+0, jednostronny, pełno kolorowy, wg projektu 

graficznego Wykonawcy (z uwzględnieniem zdjęć osób).  

Plakat musi zawierać:  

 nazwę beneficjenta,  

 tytuł projektu,  

 cel projektu (opcjonalnie),  

 wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,  

 zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa w 

przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego. 

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  
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 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). Wzory  z 

właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015).  

– 360 szt. 

6. Plakaty – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

2014-2020 „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (II)” Oś priorytetowa II 

Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 - Format A3, papier kredowy 180g/m2, 

zadruk 4+0, jednostronny, pełno kolorowy, wg projektu graficznego Wykonawcy (z uwzględnieniem 

zdjęć osób). 

Plakat musi zawierać:  

 nazwę beneficjenta,  

 tytuł projektu,  

 cel projektu (opcjonalnie),  

 wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,  

 zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa w 

przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego. 

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). W przypadku 

projektów współfinansowanych z programu regionalnego wariant również musi zawierać herb 

województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa. 

Wzory  z właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015).  

– 180 szt. 

7. Segregatory – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto 

Białystok (II)” Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 - 

Segregator format A4, mechanizm dźwigowy, dolne krawędzie wyposażone w okucia, na grzbiecie 

otwór na palec, dwustronna  wymienna etykieta, dwa otwory na okładce ułatwiające zamykanie, 

szerokość grzbietu 75 mm, zewnętrzna okładka oklejenie wg projektu graficznego Wykonawcy (z 

uwzględnieniem zdjęć osób). 

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 
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zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). Wzory  z 

właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015).  

– 60 szt 

8. Segregatory – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-2020 „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (II)” Oś 

priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 - Segregator format A4, 

mechanizm dźwigowy, dolne krawędzie wyposażone w okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwustronna  

wymienna etykieta, dwa otwory na okładce ułatwiające zamykanie, szerokość grzbietu 75 mm, 

zewnętrzna okładka oklejenie wg projektu graficznego Wykonawcy (z uwzględnieniem zdjęć osób). 

Oznakowanie – wariant pełno kolorowy zawierający obowiązkowe oznaczenia:  

 znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

 znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

zgodnie z wymienionymi poniżej dokumentami(1) oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9 lipca 2015 r.). W przypadku 

projektów współfinansowanych z programu regionalnego wariant również musi zawierać herb 

województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa. 

Wzory  z właściwymi  oznaczeniami  dla  każdego  programu  są  dostępne  na  stronach  internetowych 

programów.   

Przy  tworzeniu  grafik  należy  stosować  zasady  z Księgi  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2015).  

– 60 szt. 

 

(1) Dokumenty zawierające wymagania  związane  z  informacją  na  temat projektów na lata 2014-

2020 i ich promocją: 
 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) nr  1303/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r. 

ustanawiające  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności,  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na 

rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  oraz  Europejskiego Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz 

ustanawiające   przepisy   ogólne   dotyczące   Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego, 

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego i 

Rybackiego  oraz  uchylające  rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1083/2006  – art.  115-117  oraz załącznik 

XII;   

 Rozporządzenie  Wykonawcze  Komisji  (UE)  NR  821/2014 z  dnia  28  lipca  2014  r.  ustanawiające 

zasady   stosowania   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   nr   1303/2013 w 

zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi,   

przekazywania   sprawozdań   z   wdrażania   instrumentów   finansowych,   charakterystyki technicznej  

działań  informacyjnych  i  komunikacyjnych  w odniesieniu  do  operacji  oraz  systemu rejestracji i 

przechowywania danych – art. 3-5 oraz załącznik II;   

 Rozporządzenie  Delegowane  Komisji  (UE)  nr  480/2014 z  dnia  3  marca  2014  r.  uzupełniające 

rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) nr  1303/2013  ustanawiające  wspólne przepisy  

dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego,  



 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

www.pup.bialystok.pl 

 

 

 

 

Funduszu  Spójności,  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  oraz  

Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiające  przepisy ogólne   dotyczące   

Europejskiego   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego,   Europejskiego   Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – art. 6 ust. 1 lit b;   

 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) nr  1304/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r. w 

sprawie   Europejskiego   Funduszu   Społecznego   i   uchylające   rozporządzenie   Rady   (WE) nr 

1081/2006 – art. 20;   

 Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020;  

 Strategie  komunikacji  poszczególnych  programów  (dostępne  na  stronach  internetowych  tych 

programów);   

 Księga  identyfikacji  wizualnej  znaku  marki  Fundusze  Europejskie  i  znaków  programów  polityki 

spójności na lata 2014-2020;   

 Wytyczne  w  zakresie  informacji  i  promocji  programów  operacyjnych  polityki  spójności  na  lata 

2014-2020;   

 Wytyczne  w  zakresie  realizacji  zasady  równości  szans  i niedyskryminacji,  w  tym  dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020. 

 

Dostawa II – 11.03.2016 r. 

9. Zaproszenia imienne z kopertą:  

Koperta DL wymiary: 110x220mm w kolorze białym z prostą klapką, gramatura ok.  120g/m2.  

Zaproszenia - format A4, składane do DL zadruk 4+4, kolor biały, papier kredowy matowy 300g/m2, 

wg. projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego. – 200 szt. 

Dostawa III – 24.03.2016 r. 

10. Długopis plastikowy, automatyczny, cienkopiszący, z wymiennym wkładem (wkład  

z niebieskim tuszem)  z wykończeniami: obrączką i skuwką w  kolorze srebrnym, kolor korpusu – 

szary, na długopisie umieszczona strona internetowa Urzędu - naniesione metodą tampon druku.  

– 640 szt. 

11. Dyplom format A4 (z teczką w twardej oprawie). Dyplom - zadruk 4+0, kreda mat 350 g., wg 

projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego. Teczka - wykonana z tektury 

introligatorskiej, oklejka z ekoskóry w kolorze bordowym. Wyklejka papierowa, biała, niezadrukowana, 

tłoczenie na gorąco – złotą folią w jednym miejscu na zewnątrz okładki – Konkurs „Pracodawca – 

Partner 2015 roku”.  21 szt. 

12. Grawerton w etui, format  podkładu - A 4, blaszka - złoty półmat z nadrukiem kolorowym metodą 

grawerton, pełna personalizacja, naklejony na drewniany podkład z możliwością powieszenia lub 

postawienia. Etui w kolorze bordowym.  Wg projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego.  

7 szt. 
13. Pendrive, pojemność  8 GB, wielkość: ok. 70 mm  x 25 mm x 9 mm, obudowa – kolor: szary + czarny 

lub szary + zielony, plastik + aluminium z satynowym wykończeniem, płaski, prosty z zaokrąglonymi 

bokami (w kształcie zbliżony do owalu), smycz, pudełko tekturowe, na obudowie umieszczone logo i 

nazwa Urzędu – naniesione metodą tampon druku.  220 szt. 

14. Teczki tekturowe - karton 300 g/m2, nadruk offsetowy w pełnym kolorze, wielkość dostosowana do 

umieszczania dokumentów w formacie A 4, grubość grzbietu teczki: ok. 5 mm, wykończenie: 
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laminowanie jednostronne folią matową, wewnątrz w prawym dolnym rogu kieszeń na dokumenty z 

nacięciami na wizytówki, grubość grzbietu kieszeni  ok. 4 mm. Wg. projektu graficznego dostarczonego 

przez Zamawiającego. 340 szt. 

15. Torby papierowe surowiec: papier kredowany o gramaturze 180-200 g/m2, mieszczącym teczkę 

tekturową o formacie A4 z laminatem matowym, z przewlekanym bawełnianym sznurkiem, górne 

krawędzie zawijane do wewnątrz, wzmocnione dno torby oraz górne krawędzie za pomocą tektury, 

wymiary ok.: szer. 235 mm x wys.340 mm x gł.100 mm, nadruk offsetowy w pełnym kolorze (4+0). 

Wg  projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego.  240 szt.  

16. Wizytówki,  wym. 90 mm x 50 mm, papier kredowy półmat 350g/m2 dwustronnie biały, zadruk 4+0, 

według projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego. 500 szt.  

 

Dostawa IV – 31.05.2016 r. 

17. Broszura dla poszukujących pracy - format A 5, ilość stron – 32+4. Szycie zeszytowe po długim 

boku. Okładki - papier kredowy błyszczący - gramatura 250 g/m2, zadruk  4+4 cmyk, folia błyszcząca 

na okładce 1+0. Środek – kreda półmat 170 g/m2, zadruk 4+4 cmyk. Broszura według projektu 

graficznego opracowanego przez Wykonawcę, zawierającego zdjęcia pochodzące z ogólnodostępnych 

banków zdjęć, dostarczone przez Wykonawcę (treść zgodnie z informacjami przekazanymi przez 

Urząd). 2700 szt. 
18. Broszura dla pracodawców - format A5, ilość stron – 28+4 str. Szycie zeszytowe po długim boku. 

Okładki - papier kredowy błyszczący -  gramatura 250 g/m2, zadruk 4+4 cmyk, folia błyszcząca na 

okładce 1+0.  Środek - kreda półmat 170 g/m2, zadruk 4+4 cmyk, Broszura według projektu 

graficznego opracowanego przez Wykonawcę, zawierającego zdjęcia pochodzące z ogólnodostępnych 

banków zdjęć, dostarczone przez Wykonawcę (treść zgodnie z informacjami przekazanymi przez 

Urząd). 1200 szt. 

19. Notatnik format A5, klejony po krótszym boku, papier o gramaturze ok. 80 g/m2, bez okładki 

czołowej, tylna okładka wykonana z tektury o gramaturze 300 g/m2, jednostronnie od strony 

wewnętrznej kredowana – kolor biały lub kremowy, objętość 50 kartek, kartki jednostronnie 

zadrukowane  półprzezroczystą kratką. Wg projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego, 

zawierający logo oraz dane teleadresowe Urzędu (zadruk 4+0).  130 szt. 

20. Karteczki nieprzylepne format A7, objętość 50 kartek nieprzylepnych w bloczku, klejone po krótszym 

boku, o wymiarach 75 mm x 100 mm. Biały papier o gramaturze 100g/m2. Wg projektu graficznego 

dostarczonego przez Zamawiającego, zawierający logo oraz dane teleadresowe Urzędu (zadruk 4+0). - 

230 szt.  
21. Ulotka trójdzielna (składana), format A 4 – „Sposoby doboru kandydatów do pracy przez 

pracodawców”,  papier kredowy błyszczący 130g/m², zadruk 4+4 według projektu graficznego 

opracowanego przez Wykonawcę zawierającego zdjęcia z ogólnodostępnych banków zdjęć, dostarczone 

przez Wykonawcę, (treść zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd). 2000 szt. 

22. Ulotki reklamowe - 300 ulotek według 1 wzoru, 300 według innego, 2 wzory:  

wzór I - oferta skierowana do pracodawców zainteresowanych zwrotem kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy ze środków PFRON;  

wzór II - oferta skierowana do osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu 

białostockiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, 

Format ulotek A5, papier kredowy błyszczący 130g/ m², zadruk 4+4 według projektu graficznego 

opracowanego przez Wykonawcę zawierającego zdjęcia z ogólnodostępnych banków zdjęć, dostarczone 
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przez Wykonawcę. Treść ulotek powinna być zgodna z informacjami przekazanymi przez tutejszy 

Urząd). – 600 szt 

Dostawa V – 31.10.2016 r. 

23. Kalendarz książkowy na 2017 r. - format A5, ok. 360 stron. Kalendarium w języku polskim: układ 

dzienny, druk: 2-kolorowy (bordowo-czarny), papier chamois 70 g/m² w kolorze ecru, oprawa 

skóropodobna, brązowa z wytłoczonym rokiem 2017, zakładka:  1 tasiemka. Wklejka: 5 x kartkowa - 

zadruk dwustronny 4+4, (wklejki wg projektu wykonanego przez Wykonawcę, zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy), papier (wklejki) - kredowy błyszczący 130g/m², zadruk 

4+4, dodatkowe informacje, np.: czas na świecie, odległości, święta ruchome, tabele rozmiarów, 

kolorowa mapa Polski, itp., wg projektu graficznego opracowanego przez Wykonawcę. 130 szt. 

24. Kalendarz trójdzielny na 2017 r. - wykonany z tektury o gramaturze 300 g/m²  

z kaszerowaną główką wykończoną folią matową, zadruk główki i plecków 4+0. Kalendarium 

standardowe, dwukolorowe (biały + kolor do uzgodnienia), okienko, wymiary kalendarza: ok. 830mm x 

320mm, (wymiary główki kalendarza: 200mm x 320mm), wg projektu graficznego opracowanego przez 

Wykonawcę, zawierającego zdjęcia pochodzące z ogólnodostępnych banków zdjęć, dostarczone przez 

Wykonawcę. Każdy kalendarz zapakowany w jednostkowe opakowanie, wykonane z cienkiej tektury w 

kolorze białym. Ponadto kalendarze pakowane w opakowania zbiorcze w sposób uniemożliwiający ich 

uszkodzenie. 110 szt. 

25. Kalendarz  ścienny - format B1 na rok 2017, papier kredowany – błysk o gramaturze ok. 170g/m², 

pełny kolor (4+0), druk offsetowy, wykończenie – listwy metalowe (krótsze boki), wg projektu 

graficznego opracowanego przez Wykonawcę, zawierającego zdjęcia pochodzące z ogólnodostępnych 

banków zdjęć, dostarczone przez Wykonawcę.  70 szt.  

26. Zaproszenia imienne z kopertą na ko0nferencję dla pracodawców:  

Koperta DL wymiary: 110x220mm w kolorze ecre z prostą klapką, gramatura ok.  120g/m2.  

Zaproszenia - format A4, składane do DL zadruk 4+4, kolor ecru, papier kredowy matowy 300g/m2, wg. 

projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego. 60 szt. 


