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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Wykonanie i dostawa kalendarza ściennego planszowego na spirali z logotypem 

kampanii „Twoja krew, moje życie” i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl  

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarza ściennego planszowego na spirali 

z grafiką, logo kampanii i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl. 

 

Bezpośredni odbiorcy: 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz  

Narodowe Centrum Krwi. 

 

Wymagania: 

 

 Wymiary: format zbliżony do C3 (±5 mm). 

 Proporcje grafiki do kalendarium: ok. 60 % grafiki 

 Papier: kreda silk 170g 

 Spirala: biała 

 Kolor: 4+4 

 Liczba kart: 8 – pierwsza karta tytułowa oraz ostatnia karta w kolorze białym. 

 Elementy karty tytułowej: rok, hasło kampanii, logotyp, miniatury grafik oraz nazwa 

programu polityki zdrowotnej 

 Druk: 

a) każdy miesiąc na osobnej karcie  

b) zakres miesięcy: styczeń - grudzień 2019 r., 

c) czcionki: 

font Bree Serif Regular - do tworzenia headline’ów i podstawowych informacji 

tekstowych, 

rodzina fontu Aller – tzw. czcionka uzupełniająca, do body copy oraz tekstów 

pomocniczych,  

d) kolor czcionki dla dni powszednich – czarny, 

e) na każdej karcie niedziele oraz święta kościelne i narodowe obchodzone w Polsce  

(wolne od pracy) zaznaczone kolorem czerwonym, 

f) kalendarium polskie z nazwą miesiąca, numeracją tygodni i imieninami, 
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g) zaznaczone święta: 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy, 22 - 26 listopada – Dni 

Honorowego Krwiodawstwa, 

h) zamieszczenie zapisu na kalendarzu: Program polityki zdrowotnej „Zapewnienie 

samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” 

finansowany przez ministra zdrowia. 

 Wykończenie: 

a) zdjęcia przekazane przez Zamawiającego (grafika kampanii promującej oddawanie krwi), 

b) kolor pleców (ostatniej karty): biały, 

c) zawieszka do powieszenia kalendarza na ścianie. 

Opis dodatkowy: 

 kalendarze powinny być pakowane indywidualne w kopertę,  

 kalendarze ścienne powinny być zapakowane w opakowania zbiorcze po 30 sztuk,  

Przykładowa grafika – docelowo Zamawiający przekaże co najmniej 12 grafik (1 grafika 

na 1 miesiąc): 

 

 

 
 

 

Informacje ogólne: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20% 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wszystkie załączniki (PDF) stanowią poglądową wizualizację i wymagają akceptacji 

Zamawiającego. 


