
Załącznik nr 1 do umowy 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług drukowania polegających na drukowaniu: 
materiałów szkoleniowych,  broszur (bez ISBN), notatników oraz teczek dla uczestników szkoleń 
ramach projektu „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne„ zgodnie z poniższą  
specyfikacją przedmiotu umowy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy :              

1. Broszura   „Melioracje wodne” 

• 15 stron, bez okładki 

• format A4 o parametrach technicznych: papier offset 90g, druk 4/4 

• oprawa zeszytowa, szyte drutem, 2 zszywki 

• 1900 egzemplarzy 
 

2. Broszura  „ZBIÓR ZALECEŃ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ” 

• 77 stron, bez okładki 

•  format A4 o parametrach technicznych: papier offset 90g, druk 4/4 

• oprawa zeszytowa, szyte drutem, 2 zszywki 

• 1900 egzemplarzy 
 

3. Ewidencja zabiegów stosowania nawozów oraz czasowego przechowywania obornika 

• 11 stron, bez okładki 

• format A4 o parametrach technicznych: papier offset 90g, druk 4/4 

• oprawa zeszytowa, szyte drutem, 2 zszywki 

• 1900 egzemplarzy 
 

4. Wykaz adresów oraz informacje dot. opłaty skarbowej 

• 1 strona bez okładki 

• format A4 o parametrach technicznych: papier offset 90g, druk 1+1 kolor czarny  

• 1900 egzemplarzy 
 

5. Wniosek o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią 

• 2 strony bez okładki 

• format A4 o parametrach technicznych: papier offset 90g, druk 1+1 kolor czarny  

• 1900 egzemplarzy 
 

6. Informacja uzyskana z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie 
wymagań wynikających z art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne tj. zakazu 
gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

• 2 strony bez okładki 

• format A4 o parametrach technicznych: papier offset 90g, druk 1+1 kolor czarny  

• 1900 egzemplarzy 
 

7. Notatnik dla uczestników szkoleń: 

• format A4, papier offset 90g 

• 20 kartek z podkładką tekturową, bez okładki  w pełnym kolorze,  

• projekt graficzny przygotowany przez Zamawiającego 

• 1900 egzemplarzy 



 
8. Teczka na materiały szkoleniowe: 

• Format A4, papier kredowy matowy 350g lub karton 300g 

• dwubigowa z gumką, grubość grzbietu 8-10 mm 

• projekt graficzny przygotowany przez Zamawiającego 

• druk pełen kolor, zadruk jednostronny (zewnętrzna część teczki, zarówno z przodu i z tyłu) 

• 1900 egzemplarzy 

 

Po przekazaniu materiałów do druku dla wykonawcy, termin realizacji usługi 5 dni roboczych 

 
 

 


