Załącznik nr 1b do SIWZ
Znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-17/2018

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest projekt graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk
5 (pięciu) publikacji książkowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz
z dostawą.

I. Część I zamówienia – Książka nr 1- przedmiotem zamówienia w części I jest projekt
graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk publikacji dla Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej pt. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz ograniczanie
dostępności alkoholu w gminach i miastach – przewodnik dla samorządowców”.
Szczegółowe warunki zamówienia
− objętość ok. 200 stron (+/- 5%), format B5 (ISO 216), nakład 1000 egz.;
− okładka – oprawa twarda szyta nićmi, full kolor, folia mat, wyoblenie. Projekt
graficzny okładki wykonany przez Wykonawcę na podstawie wskazówek
i w uzgodnieniu z Zamawiającym;
− środek – papier offsetowy 100 g/m2, kolor 2+2;
− skład, łamanie i korekta edytorska wykonane przez Wykonawcę. Publikacja zostanie
przekazana Wykonawcy w formie elektronicznej;
− na drugiej i ostatniej stronie okładki napis: „Publikacja przeznaczona jest
do bezpłatnej dystrybucji”
− na drugiej stronie okładki napis: „Zakup i druk publikacji sfinansowany został
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej” oraz adres: Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, tel. (22) 622 42 32,
www.mcps.com.pl;
− na czwartej stronie okładki należy umieścić logo Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, logo marki „Mazowsze – serce Polski” (znaki graficzne zostaną
przekazane Wykonawcy w postaci plików .cdr);
− publikacja będzie posiadać nr ISBN.
II. Część II zamówienia – Książka nr 2 – przedmiotem zamówienia w części II jest projekt
graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk publikacji dla Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej pt. „Kardynał Stefan Wyszyński w trosce o trzeźwość narodu”.
Szczegółowe warunki zamówienia
− objętość ok. 330 stron (+/- 5%), format B5 (ISO 216), nakład 2000 egz.;
− okładka – oprawa twarda szyta nićmi, full kolor, folia mat. Projekt graficzny okładki
wykonany przez Wykonawcę na podstawie wskazówek i w uzgodnieniu
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z Zamawiającym;
środek – papier offsetowy 100 g/m2, full kolor;
skład, łamanie i korekta edytorska wykonane przez Wykonawcę. Publikacja zostanie
przekazana Wykonawcy w formie elektronicznej;
na drugiej i ostatniej stronie okładki napis: „Publikacja przeznaczona jest
do bezpłatnej dystrybucji”
na drugiej stronie okładki napis: „Zakup i druk publikacji sfinansowany został
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej” oraz adres: Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, tel. (22) 622 42 32,
www.mcps.com.pl;
na czwartej stronie okładki należy umieścić logo Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, logo marki „Mazowsze – serce Polski” (znaki graficzne zostaną
przekazane Wykonawcy w postaci plików .cdr);
publikacja będzie posiadać nr ISBN.

III. Część III zamówienia – Książka nr 3 – przedmiotem zamówienia w części III jest projekt
graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk publikacji dla Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej pt. „Ewaluowanie polityki antynarkotykowej”.
Szczegółowe warunki zamówienia
− objętość ok. 40 stron (+/- 5%), format B5 (ISO 216), nakład 1000 egz.;
− okładka – oprawa miękka co najmniej 250 g/m2, zszywana zszywkami metalowymi,
full kolor, folia mat. Projekt graficzny okładki wykonany przez Wykonawcę na
podstawie wskazówek i w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz spełniający zalecenia
w zakresie tłumaczenia i druku publikacji EMCDDA (które Zamawiający przekaże
wykonawcy); publikacja została już przetłumaczona na język polski;
− środek – papier offsetowy 80 g/m2, full kolor;
− skład, łamanie i korekta edytorska wykonane przez Wykonawcę. Publikacja zostanie
przekazana Wykonawcy w formie elektronicznej;
− na drugiej i ostatniej stronie okładki napis: „Publikacja przeznaczona jest
do bezpłatnej dystrybucji”
− na drugiej stronie okładki napis: „Wydanie sfinansowane przez Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej” oraz adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, tel. (22) 622 42 32, www.mcps.com.pl
i tłumaczenie: Paweł Nowocień;
− na czwartej stronie okładki należy umieścić logo Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, logo marki „Mazowsze – serce Polski” (znaki graficzne zostaną
przekazane Wykonawcy w postaci plików .cdr);
− publikacja będzie posiadać nr ISBN.
IV. Część IV zamówienia – Książka nr 4 – Przedmiotem zamówienia w części IV jest projekt
graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk publikacji dla Mazowieckiego Centrum

Polityki Społecznej pt. „Nowe substancje psychoaktywne w Europie – skala zjawiska
i przeciwdziałanie”.
Szczegółowe warunki zamówienia
− objętość ok. 160 stron (+/- 5%), format B5 (ISO 216), nakład 1000 egz.;
− okładka – oprawa twarda szyta nićmi, full kolor, folia mat. Projekt graficzny okładki
wykonany przez wykonawcę na podstawie wskazówek i w uzgodnieniu
z Zamawiającym;
− środek – papier offsetowy 100 g/m2, full kolor;
− skład, łamanie i korekta edytorska wykonane przez Wykonawcę. Publikacja zostanie
przekazana wykonawcy w formie elektronicznej;
− na drugiej i ostatniej stronie okładki napis: „Publikacja przeznaczona jest
do bezpłatnej dystrybucji”;
− na drugiej stronie okładki napis: „Zakup i druk publikacji sfinansowany został
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej” oraz adres Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, tel. (22) 622 42 32,
www.mcps.com.pl;
− na czwartej stronie okładki należy umieścić logo Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, logo marki „Mazowsze – serce Polski” (znaki graficzne zostaną
przekazane Wykonawcy w postaci plików .cdr);
− publikacja będzie posiadać nr ISBN;
− płyta CD wklejana na 3 stronę okładki w kopercie z foli transparentnej, otwierana
od góry. Płyta tłoczona zawierająca dodatkowe materiały dotyczące treści książki,
które zostaną opracowane przez Zamawiającego, a będą podlegać obróbce
graficznej przez Wykonawcę. Płyta oznakowana w ten sposób, że na białym tle
będzie zawierać tytuł książki, informację „materiały dodatkowe” oraz 2 znaki
graficzne – logotypy tożsame z 4 stroną okładki.
V. Część V zamówienia – Książka nr 5- przedmiotem zamówienia w części V jest projekt
graficzny, skład, łamanie, korekta edytorska oraz druk publikacji dla Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej pt. „Zażywanie substancji psychoaktywnych w okresie dorastania.
Zrozumieć i pomóc rodzinie z dzieckiem zażywającym substancje psychoaktywne”.
Szczegółowe warunki zamówienia
− objętość ok. 260 stron (+/- 5%), format B5 (ISO 216), nakład 2000 egz.;
− okładka – oprawa twarda szyta nićmi, full kolor, folia mat, wyoblenie. Projekt
graficzny okładki wykonany przez Wykonawcę na podstawie wskazówek
i w uzgodnieniu z Zamawiającym;
− środek – papier offsetowy 100 g/m2, kolor 2+2;
− skład, łamanie i korekta edytorska wykonane przez Wykonawcę. Publikacja zostanie
przekazana Wykonawcy w formie elektronicznej;
− na drugiej i ostatniej stronie okładki napis: „Publikacja przeznaczona jest
do bezpłatnej dystrybucji”

− na drugiej stronie okładki napis: „Zakup i druk publikacji sfinansowany został
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej” oraz adres: Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, tel. (22) 622 42 32,
www.mcps.com.pl;
− na czwartej stronie okładki należy umieścić logo Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, logo marki „Mazowsze – serce Polski” (znaki graficzne zostaną
przekazane Wykonawcy w postaci plików .cdr);
− publikacja będzie posiadać nr ISBN.
VI. Zamawiający od wielu lat wydaje książki. W tym okresie wypracowany został pewien
szablon książek. Zamawiający oczekuje aby obecne drukowane książki były utrzymane
w podobnym wzorze, który udostępni Wykonawcy jako materiał poglądowy. Zamawiający
jednocześnie zastrzega, że publikacje nie odbiegają przy tym od ogólnie przyjętych standardów
rynkowych.
VII. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji wszystkich publikacji:
Od daty podpisania umowy w terminie do 21 dni kalendarzowych, na warunkach określonych
w opisie przedmiotu zamówienia.

