
 

  

 

   

         
Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest skład, wydruk oraz dostawa publikacji pt. Lubuski Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 w nakładzie 200 szt.  

2. Publikacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 

3. Wykonawca przedstawi projekt wizualizacji publikacji. Projekt wizualizacji przedstawiony przez 

Wykonawcę musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4. Publikacja musi zostać odpowiednio oznaczona logotypami na pierwszej i czwartej stronie okładki. 

Miejsce umieszczenia logotypów musi być uzgodnione z Zamawiającym. 

5. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

– opracowanie wydawniczo-poligraficzne; 

– projekt graficzny okładki; 

– korekta techniczna, łamanie oraz skład na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego 

materiałów (tekst publikacji stanowi załącznik do niniejszego opisu).  

– przygotowanie jednej wersji elektronicznej publikacji (tekst oraz okładka), która będzie stanowiła 

dokładne odzwierciedlenie wersji drukowanej;  

– dostawa wydruku do siedziby Zamawiającego. 

6. Parametry techniczne zamówienia:  

– format: B5 (17,6 cm x 25,0 cm) lub B5 pomniejszony (nie mniejszy niż 16,2 cm x 23,5 cm); 

– ilość stron: ok. 40-44 + okładka 

– okładka: miękka bez skrzydełek, karton 250 g, druk jednostronny pełnokolorowy (4+0) 

– środek: druk offsetowy dwustronny czarno-biały (1+1) i 16 stron w dwóch kolorach (2+2), 

– tekst prosty + ok. 21 stron zawiera tabele, papier biały matowy  

– oprawa książki – klejenie lub szycie (dłuższy bok); 

– okładka: musi zawierać logo Województwa Lubuskiego, logo Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Zielonej Górze, logo Efektu Synergii, znak Funduszy Europejskich oraz Znak Unii 

Europejskiej oraz informacje o współfinansowaniu tj. Publikacja współfinansowana jest ze środ-

ków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Rów-

nowaga Społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora 



 

  

 

   

ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, w ramach projektu pt. 

„Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”;  

– zamieszczenie informacji: „Publikacja bezpłatna”; 

– zamieszczenie danych teleadresowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej 

Górze; 

– ilość egzemplarzy: 200 sztuk; 

7. Dostawa przedmiotu zamówienia: 

– przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wyko-

nawcy. Siedziba Zamawiającego: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 

Al. Niepodległości 36, I piętro 

65-042 Zielona Góra 

– przedmiot zamówienia powinien zastać zapakowany zbiorczo w karton, na kartonie powinna zna-

leźć się informacja o rodzaju produktu i ilości sztuk. 

 

8. Termin realizacji zamówienia: do 15 marca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

− tekst publikacji pt. Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023 

 


