
 

Wydanie albumu fotograficznego p.t. „Odra”  
w wersji podstawowej i w wersji VIP 

 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Wydanie 
albumu fotograficznego p.t. „Odra” w wersji podstawowej i w wersji VIP” 
wprowadza się następujące zmiany: 
  
Zmienia się treść Załącznika nr  6 do SIWZ  (Załącznik nr  1 do umowy) „Opis 

przedmiotu zamówienia” (strona 25 i 26 SIWZ) w następujący sposób: 

 
w miejsce tekstu:  

Opis przedmiotu zamówienia 

Wydruk albumu fotograficznego pt. „ODRA” w wersji podstawowej i w wersji VIP  

z fotografiami autorstwa Mikołaja Nowackiego,  zgodnie z plikiem layout albumu „Odra”  

Wydanie albumu w wersji podstawowej i wersji VIP nastąpi zgodnie z projektem (layout) dostarczonym przez 

Zamawiającego. Projekt albumu stanowił będzie załącznik nr 2 do Umowy. 

Layout albumu ODRA 

Layout albumu ODRA oraz zdjęcia (10szt.) do wersji VIP, znajdujące się na płytach CD, dostępne  

są do wglądu w siedzibie Zamawiającego we wcześniej uzgodnionym terminie. Termin wglądu należy uprzednio 

uzgodnić z Panią Martą Gondek - - tel. (71) 348 30 24 wewn. 111, e-mail: m.gondek@zoo.wroc.pl, budynek 

Biura Zarządu, w godz. 07.00 – 15.00 

Parametry publikacji: 

1. Nakład  - wydruk 2000 egzemplarzy  albumu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy w tym: 

a) 1500 egz. wersja podstawowa albumu - album z okładką zadrukowaną na papierze 135 g  

 i zabezpieczoną folią matową wraz z obwolutą przedstawiającą ten sam projekt graficzny 

b) 500 egz. wersja VIP albumu – album oprawiony w płótno z obwolutą oraz: 

 - eleganckie opakowania tekturowe do każdego albumu, 

 - odbitka fotograficzna oprawiona w passe-partout do każdego albumu 

2. Parametry wydruku dla wersji podstawowej albumu – 1500 egzemplarzy albumu: 

a) format albumu: 295 mmx196 mm  

b) objętość albumu: 136 stron 

c) druk: 4+4 

d) papier: 170 g kreda matt 

e) wyklejka 1+0 offset 120g 

f) oklejka 4+0+folia matowa +lakier UV - kreda 135 g  

g) obwoluta 4+0+folia matowa + lakier UV, kreda 170 g 

h) oprawa twarda 

3. Parametry wydruku dla wersji VIP albumu – 500 egzemplarzy albumu: 

a) format albumu: 295 mmx196 mm  

b) objętość albumu: 136 stron 

c) druk: 4+4 

d) papier: 170 g kreda matt 

e) wyklejka 1+0 offset 120g 

f) oprawa płócienna  

g) obwoluta 4+0+folia matowa+lakier UV, kreda 170 g 

 h) tłoczenie na oprawie płóciennej – tytuł, autor, logo ZOO 

4. Parametry wydruku dla odbitek zdjęć zawartych w Załączniku Nr 3 do Umowy: 

a) 50 odbitek każdego zdjęcia zawartego w Załączniku Nr 3 do Umowy w sumie 500 zdjęć 

b) zdjęcie wraz z marginesem i passe-partout ma mieć format A4, 

c) błyszczące 

5. Przygotowanie opakowań tekturowych do wersji albumu VIP: 



opakowanie tekturowe, jednolite, brązowe, format odpowiedni do włożenia albumu VIP o formacie dla 

albumów 295 mm x 196 mm,  ilość – 500 sztuk 

6. Oprawa wydrukowanych zdjęć określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy w passe-partout: 

Oprawa dotyczy 500 zdjęć wydrukowanych z Załącznika Nr 3 do Umowy – oprawa każdego zdjęcia  

w passe-partout w kolorze białym matowym, passe-partout jednolite,  zdjęcie wraz z marginesem  

i passe-partout ma mieć format A4. 

 
wprowadza się tekst: 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wydruk albumu fotograficznego pt. „ODRA” w wersji podstawowej i w wersji VIP  

z fotografiami autorstwa Mikołaja Nowackiego,  zgodnie z plikiem layout albumu „Odra”  

Wydanie albumu w wersji podstawowej i wersji VIP nastąpi zgodnie z projektem (layout) dostarczonym przez 

Zamawiającego. Projekt albumu stanowił będzie załącznik nr 2 do Umowy. 

Opis ogólny albumu:  

Album będzie polsko-niemiecko-angielsko-czeski, objętość 136 stron, w formacie 295x196 mm (wersja 

pozioma). Zleceniodawca przekaże pliki PDF profesjonalnie przygotowane do druku. Należy wykonać próbne 

wydruki cyfrowe proof z przekazanych do druku plików przed rozpoczęciem druku  

do akceptacji przez Zamawiającego. Nakład 2050 egz. albumu jest podzielony na 2 wersje: wersję podstawową 

oraz wersję VIP. Zawartość stron środkowych 1-136 jest taka sama dla obu wersji. Obwoluta również jest 

drukowana z tego samego pliku dla obu wersji. 

Layout albumu ODRA 

Layout albumu ODRA oraz zdjęcia (10szt.) do wersji VIP, znajdujące się na płytach CD, dostępne  

są do wglądu w siedzibie Zamawiającego we wcześniej uzgodnionym terminie. Termin wglądu należy uprzednio 

uzgodnić z Panią Martą Gondek - - tel. (71) 348 30 24 wewn. 111, e-mail: m.gondek@zoo.wroc.pl, budynek 

Biura Zarządu, w godz. 07.00 – 15.00 

Parametry publikacji: 

1.  Nakład  - wydruk 2000 egzemplarzy  albumu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy w tym: 

a) 1500 egz. wersja podstawowa albumu - album z okładką zadrukowaną na papierze 135 g  

 i zabezpieczoną folią matową wraz z obwolutą przedstawiającą ten sam projekt graficzny 

b) 500 egz. wersja VIP albumu – album oprawiony w płótno z obwolutą oraz: 

 - eleganckie opakowania tekturowe do każdego albumu, 

 - odbitka fotograficzna oprawiona w passe-partout do każdego albumu 

2.  Parametry wydruku dla wersji podstawowej albumu – 1500 egzemplarzy albumu: 

a) format albumu: 295 mmx196 mm  

b) objętość albumu: 136 stron 

c) druk: 4+4 

d) papier: 170 g kreda matt 

e) wyklejka 1+0 offset 120g 

f) oklejka 4+0+folia matowa +lakier UV - kreda 135 g  

g) obwoluta 4+0+folia matowa + lakier UV, kreda 170 g 

h) oprawa twarda gładka 3 mm, szycie, kapitałka w kolorze białym, grzbiet prosty 

3.  Parametry wydruku dla wersji VIP albumu – 500 egzemplarzy albumu: 

a) format albumu: 295 mmx196 mm  

b) objętość albumu: 136 stron 

c) druk: 4+4 

d) papier: 170 g kreda matt 

e) wyklejka 1+0 offset 120g 

f) oklejka – okleina płócienna w kolorze szarym 

g) Obwoluta 4+0+folia matowa +lakier UV, kreda 170 g 

h) tłoczenie na oprawie płóciennej – tytuł, autor, logo ZOO 

i) oprawa twarda, tektura gładka 3 mm, szycie, kapitałka w kolorze białym, grzbiet prosty. 

j)  odbitki zdjęć wraz z oprawą – punkt 4. 



k) opakowanie tekturowe zamykane magnetycznie – punkt 5 

l) opakowanie kartonowe z tektury falistej, gramatura 450 g szara, dopasowane do formatu  

 opakowania z tektury zamykanego magnetycznie (punkt 5)   

4.  Parametry wydruku dla odbitek zdjęć zawartych w Załączniku Nr 3 do Umowy: 

 50 odbitek każdego zdjęcia zawartego w Załączniku Nr 3 do Umowy w sumie 500 zdjęć 

 zdjęcie format min. 140 x 205mm  

Oprawa wydrukowanych zdjęć w passe-partout. Oprawa dotyczy 500 zdjęć wydrukowanych  

z Załącznika Nr 3 do Umowy – oprawa każdego zdjęcia w passe-partout w kolorze białym  

o wymiarze 265x196mm z wyciętym okienkiem o wymiarze 130x 195 mm z podpisem autora. Gotowe 

oprawione zdjęcia w passe-partout należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania ich 

przez autora. 

5.  Przygotowanie opakowań tekturowych do wersji albumu VIP: 

eleganckie opakowanie tekturowe zamykane magnetycznie. 500 szt. 

 Pudełko o wymiarach wewnętrznych 205x 305x20 (h) mm,  

 nośnik tektura lita 1,5 mm, wewnątrz offset 110g, druk 1+0 COO Grey 9, lakier dysp. 1+0, 

zewnątrz EKO szare (papier barwiony w masie o fakturze płótna) 

 okładka dopasowana do w/w pudełka, tektura lita 1,50 mm, oklejka EKO szare, wyklejka 

offset 110g, druk 1+0 Cool Grey 9, lakier dysp. 1+0   

wklejenie pudełka w okładkę  

 zamykanie magnetyczne (1 kpl.) magnes o średnicy 10 mm i grubości 1,50 mm 

 tłoczenie „na sucho” na wierzchu o wym. ok. 250x40 mm i na grzbiecie  15x100mm 

 do spodu doklejenie wstążki o szer. 10-20 mm w kolorze szarym lub błękitnym 

---  do pudełka włożona pianka szara S 364 MD o wym. 203x303mm, grubość 3 mm 

 

W załączeniu:  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  po modyfikacji 


