
Dotyczy umowy nr …/2018 

Zawartej … stycznia 2018 roku  

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA-ODBIORU  

 

Wykonanie usług w zakresie: składu, przygotowania do druku i wydruku numeru …/2018 

Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” w nakładzie 1500 egzemplarzy 

oraz ewentualnej modyfikacji projektu składu. Przygotowania na podstawie składu pliku 

czasopisma elektronicznego w formacie pdf, epub oraz mobi 

 

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie, Zachodniopomorskie Centrum 

                          Doskonalenia Nauczycieli 

Wykonawca:   … 

Miejsce dokonania odbioru: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

70-236 Szczecin 

ul. Gen. J. Sowińskiego 68 
 

Data dokonania odbioru:  … 

 

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego 

1. Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska 

2. Sławomir Iwasiów 

Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy 

1. ……………………………………… 

 

Lp. Nazwa i parametry przedmiotu zamówienia 
Jednostka 

miary 
Liczba Wartość Uwagi 

1. skład przekazanych przez zamawiającego materiałów (teksty, zdjęcia, 

tabele, wykresy, grafiki) zgodny z gotową matrycą w programie 

InDesign; aktualizacja dodatkowych elementów (aple, żywe paginy, 
stopka redakcyjna, podpisy pod zdjęciami); skład obejmuje w sumie do 

120 stron czasopisma wraz z okładką; możliwość przeskładu, w ramach 

wskazanej puli stron, do 25 stron, wynikająca z konieczności wymiany 
materiałów w czasopiśmie; 

usługa 1  

… zł brutto 

 

2. przygotowania i realizacji projektu okładki – w oparciu o matrycę i 

materiały wskazane przez Zamawiającego z bazy profesjonalnych 
plików graficznych udostępnionej przez Wykonawcę lub z bazy 

Zamawiającego (wybór źródła uzależniony od preferencji 

Zamawiającego); 

usługa 1   

3. naniesienie korekty w obrębie składu i usterek językowych 
wskazywanych przez Zamawiającego, odrębnie dla każdego numeru 

czasopisma w ilości zależnej od Zamawiającego; 

usługa 1   

4. wydruku, klejenia, cięcia do formatu  250X200 mm (po złożeniu) oraz 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie zgodnym z 

harmonogramem całości nakładu Zachodniopomorskiego 

Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” nr …/2018: 
Parametry wydruku: 

Okładka 

format po złożeniu  250 X 200 mm + max 8mm grzbiet 
kolor 4/4 

papier – kreda, mat, 250–300 g/m2  dwustronnie powlekany 

uszlachetnienie – folia matowa jednostronna (pokrycie całej 1 i 4 strony 
okładki oraz grzbietu) 

szt.  1500   



Środki 
format po złożeniu 250 X 200 mm 

kolor 1/1   

papier offsetowy biały 90 g/m2,  
Całość 

Do 120 stron (w tym 4 strony okładki) 

forma spojenia – klejenie 
Druk całości na spad; 

5. przekazanie za pośrednictwem serwera FTP lub innych rozwiązań, 

umożliwiających pobieranie plików zawierających skład w wersji 
elektronicznej z możliwością edycji w ustalonej po podpisaniu umowy 

wersji programu InDesign lub CorelDraw (całe pakiety) a także plików 

pdf, mobi oraz epub danego numeru; 

usługa 1   

6. wprowadzenia zaproponowanych przez Zleceniodawcę zmian  

w dostarczonym projekcie matrycy okładki i środków przed 

przystąpieniem do realizacji każdego kolejnego  numeru „Refleksji”.  

usługa 1  

 

Potwierdzenie kompletności dostawy 

o Tak 

o Nie 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z wymaganiami określonymi  

w SIWZ 

o Tak 

o Nie 

Końcowy wynik odbioru 

o Pozytywny 

o Negatywny 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

 

……………………..                                                                    …………………..…… 

 

…………………….. 

 

 


