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Warszawa, dnia 02.01.2023 r.  

Wykonawcy 

 

Dotyczy:  wykonanie projektu, przygotowanie do druku, druk i dostawa różnorakich materiałów 

 

Poniżej Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:   
 
Pytanie/odpowiedź nr 1: 

skład i druk raportu - 86 stron 

− jaki papier raportu? - proszę zasugerować gramaturę biorąc pod uwagę ilość stron;  

− ważne - rozwiązania ekologiczne, czyli jak najmniejsze zużycie papieru i papier z certyfikatem 
FSC jeśli to możliwe. 

− zadruk z  jednej czy z  dwóch stron kartki? - druk dwustronny, to zwykle są raporty w formie 
książkowej publikacji w miękkiej okładce 

−  jaki format kartki? - A4  
− czy łączone w jakiś sposób? - proszę zaproponować czy szyte czy klejone 

− ile sztuk takich raportów docelowo będzie drukowane w  tym samym czasie? - 
rekomendowane uwzględnienie w kalkulacji nakład 50 i 100 sztuk 

− czy pliki do składu będą przesłane w formie edytowalnej? (wkleić treść do projektu i 
odpowiednio ustawić, czy przepisać całą treść) – elektroniczne pliki edytowalne otwarte do 
dalszej pracy 

 
Pytanie/odpowiedź nr 2: 

druk banneru 3,0×1,4 m2 

− ile sztuk? – cena za sztukę 

− bardziej wytrzymały na warunki atmosferyczne (nieco droższy)? Czy standardowy 
laminowany (tańszy)? - bardziej ekologiczne rozwiązanie 

 
Pytanie/odpowiedź nr 3: 
opracowanie graficzne i druk kalendarzy 44×31 cm 

− jaki papier ? - proszę zaproponować, przypominam o FSC jeśli możliwe, pod kątem gramatury 
- stawiamy na jakość 

− ile sztuk drukowanych jednocześnie z każdej wersji językowej? – nie mamy określonej stałej 
liczby, proszę przyjąć pewne założenia  

− ile miejsc wysyłki? - proszę założyć jedno miejsce. 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 4: 
druk one-pagerów oraz teczek: 11 kartek formatu A4 

− czy teczki mają mieć jakiś konkretny wykrój, czy taki jaki posiadamy obecnie na stanie, 
najtańsza która ma po prostu dwa skrzydełka? - bez konkretnego wykrojnika 
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− czy 11 kartek oznacza że w każdej teczce będzie 11 one-pagerow?- tak, komplet to będzie 
teczka + 11 dwustronnie zadrukowanych kartek A4 w środku 

− ile takich zestawów? (teczka+ kartki w  środku) - trzeba założyć, np 200 szt i 500 sz (2 
nakłady). 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 5: 
druk roll-upów 100 cm 

ile sztuk docelowo będzie drukowane w  tym samym momencie? - musimy założyć, np 4 sztuki 
 
Pytanie/ odpowiedź nr 6: 
skład i druk ekspertyzy - 44 stron 

− jaki papier? - proszę zasugerować gramaturę biorąc pod uwagę ilość stron;  
ważne - rozwiązania ekologiczne, czyli jak najmniejsze zużycie papieru i papier z certyfikatem 
FSC jeśli to możliwe. 

− zadruk z  jednej czy z dwóch stron kartki? - druk dwustronny 

−  jaki format kartki? - A4  
− czy łączone w jakiś sposób? - proszę zaproponować czy szyte czy klejone 

− ile sztuk docelowo będzie drukowane w  tym samym czasie? - założenie 50 sztuk 

− czy pliki do składu będą przesłane w formie edytowalnej? (wkleić treść do projektu i 
odpowiednio ustawić, czy przepisać całą treść) – elektroniczne pliki edytowalne otwarte do 
dalszej pracy 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 7: 
skład i druk przewodnika - 98 stron 

− jaki papier? - proszę zasugerować gramaturę biorąc pod uwagę ilość stron;  
ważne - rozwiązania ekologiczne, czyli jak najmniejsze zużycie papieru i papier z certyfikatem 
FSC jeśli to możliwe. 

− zadruk z  jednej czy z dwóch stron kartki? - druk dwustronny 

−  jaki format kartki? – A5 

− czy łączone w jakiś sposób? - proszę zaproponować czy szyte czy klejone 

− ile sztuk docelowo będzie drukowane w  tym samym czasie? - założenie 500 sztuk 

− czy pliki do składu będą przesłane w formie edytowalnej? (wkleić treść do projektu i 
odpowiednio ustawić, czy przepisać całą treść) – elektroniczne pliki edytowalne otwarte do 
dalszej pracy 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 8: 
skład i druk folderu 4 strony 

− jaki papier? - proszę zasugerować gramaturę biorąc pod uwagę ilość stron;  
ważne - rozwiązania ekologiczne, czyli jak najmniejsze zużycie papieru i papier z certyfikatem 
FSC jeśli to możliwe. 

− jaki format kartki? – A5 

− ile sztuk - założenie 100-500 sztuk 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 9: 
druk opracowania 52 strony 
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− jaki papier? - proszę zasugerować gramaturę biorąc pod uwagę ilość stron;  
ważne - rozwiązania ekologiczne, czyli jak najmniejsze zużycie papieru i papier z certyfikatem 
FSC jeśli to możliwe. 

− zadruk z  jednej czy z dwóch stron kartki? - druk dwustronny 

−  jaki format kartki? – A4 

− czy łączone w jakiś sposób? - proszę zaproponować czy szyte czy klejone 

− ile sztuk docelowo będzie drukowane w  tym samym czasie? - założenie 100 sztuk 

− czy pliki do składu będą przesłane w formie edytowalnej? (wkleić treść do projektu i 
odpowiednio ustawić, czy przepisać całą treść) – elektroniczne pliki edytowalne otwarte do 
dalszej pracy 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 10: 
druk komiksów 44 strony 

− jaki papier? - proszę zasugerować gramaturę biorąc pod uwagę ilość stron;  
ważne - rozwiązania ekologiczne, czyli jak najmniejsze zużycie papieru i papier z certyfikatem 
FSC jeśli to możliwe. 

− zadruk z  jednej czy z dwóch stron kartki? - druk dwustronny 

−  jaki format kartki? – A4 

− czy łączone w jakiś sposób? - proszę zaproponować czy szyte czy klejone 

− ile sztuk docelowo będzie drukowane w  tym samym czasie? - założenie 500 sztuk 

− czy pliki do składu będą przesłane w formie edytowalnej? (wkleić treść do projektu i 
odpowiednio ustawić, czy przepisać całą treść) – elektroniczne pliki edytowalne otwarte do 
dalszej pracy 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 11: 
opracowanie i druk tabliczek informacyjnych A3 

− na jakim materiale druk? – proszę zaproponować mając na uwadze wytrzymałość materiału 
na np. ew czynniki atmosferyczne 

 
Pytanie/ odpowiedź nr 12: 
druk plansz młodzieżowych Format 6xA4 

− na jakim materiale druk? – proszę zaproponować  
 
Pytanie/ odpowiedź nr 13: 
druk podkładów uniwersalnych pod list i ulotki do projektu 

− - jaki format podkładu?- jaki papier ? – proszę zaproponować  
 
Pytanie/ odpowiedź nr 14: 
druk zakładek z zawieszką 

− czy papier standardowy czy jakiś nie typowy? – proszę zaproponować 

− ile sztuk docelowo w jednym czasie? - założenie 500 szt 

− czy wszystkie będą miały taki sam wzór ? - tak załóżmy 
 
Pytanie/ odpowiedź nr 15: 
druk map/przewodników 

− jaki format przed i po złożeniu? – proszę zaproponować 
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− jaki papier? – proszę zaproponować 

− jak składane? – proszę zaproponować 
 
Pytanie/ odpowiedź nr 16: 
druk nalepek: format: 5×5 cm oraz 8x8 cm 

− ile sztuk danego rozmiaru? – proszę zaproponować 

− ile wzorów? – proszę zaproponować 

− papier czy folia? – proszę zaproponować 


