
Nr sprawy EM.370.10.22 

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

1. 

Kalendarz 

książkowy 

B5 układ 

dzienny 

 format B5; 

 układ dzienny; 

 papier offsetowy biały, 70 - 90 g/m2 lub chamois beżowy/ecru); 

 tasiemka; 

 registry wycinane; 

 skóropodobny (ekoskóra); 

 12 przekładek w pełnym kolorze, na początku każdego miesiąca 

(wizualizacja stanowi załącznik nr 2 do umowy) 

 znakowanie – tłoczenie na oprawie; 

 kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, 

przeszycia w innym kolorze). 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wzoru kalendarza 

 

 

40 szt.  



Nr sprawy EM.370.10.22 

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

2. 

Kalendarz 

książkowy 

B5 układ 

tygodniowy 

 format B5; 

 układ tygodniowy; 

 papier offsetowy biały, 70 - 90 g/m2 lub chamois (beżowy/ecru); 

 tasiemka; 

 registry wycinane; 

 skóropodobny (ekoskóra); 

 12 przekładek w pełnym kolorze, na początku każdego miesiąca 

(wizualizacja stanowi załącznik nr 2 do umowy) 

 znakowanie – tłoczenie na oprawie; 

 kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, 

przeszycia w innym kolorze) 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wzoru kalendarza 

 

40 szt. 

3. 

Kalendarz 

książkowy 

A4 układ 

tygodniowy 

 format A4; 

 układ tygodniowy; 

 papier offsetowy biały, 70 - 90 g/m2 lub chamois (beżowy/ecru); 

 tasiemka; 

 registry wycinane; 

 skóropodobny (ekoskóra); 

 znakowanie – tłoczenie na oprawie; 

 12 przekładek w pełnym kolorze, na początku każdego miesiąca 

(wizualizacja stanowi załacznik nr 2 do umowy) 

 kolor: czarny, czerwony, szary lub jasnozielony (możliwe wstawki, 

przeszycia w innym kolorze). 

 

10 szt. 



Nr sprawy EM.370.10.22 

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

4. 

Kalendarz 

ścienny 

trójdzielny 

 główka ilustrowana zdjęciem lub kolażem zdjęć (zdjęcie dostarczone 

przez zamawiającego); 

 format kalendarza 33x80 cm; 

 kalendarz po złożeniu format 23x33 cm; 

 pakowany w białe pudełko lub kopertę typu pudełko; 

 główka kalendarza: format główki 33x23 cm, kreda 200 g, lakier UV 

punktowo, druk offsetowy, kolor 4+0, folia mat+lakier UV punktowo; 

 plecy kalendarza: karton powlekany, 300g/m2, kolorystyka 4+0, 

lakier dyspersyjny; 

 kalendarium: format kalendarium 31x15 cm, 3 bloczki po 12 kartek, 

każdy miesiąc na osobnej kartce, papier offsetowy 90 g/m2, kolor 

2+0, przesuwne czerwone okienko do zaznaczania daty. 

 

90 szt. 

    

 


