
Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu pod nazwą: 

Druk katalogów wystaw i zaproszeń na wernisaże wystaw 
Termin i zakres wykonania zamówienia:  

25.06.2014,  wystawa „ Zapomniana generacja” 

1.katalog – warunki poligraficzne standardowe, nakład 300 szt,  objętość ok. 90 stron,  
format: 205 x 270 mm netto, oprawa miękka – okładka 350 g kreda mat, środek – papier 170 
g kreda, druk CMYK 4/4, środki szyte – grzbiet klejony,  

2.zaproszenie:  DL - 100 x 210 mm netto, nakład 450, papier kreda 350 g mat, druk CMYK 
4/4,  

28.07.2014,  wystawa Miłosz Flis / Praga 

1.katalog – warunki poligraficzne standardowe, nakład 300 szt,  objętość ok. 60 stron,  
format: 205 x 270 mm netto, oprawa miękka – okładka 350 g kreda mat, środek – papier 170 
g kreda, druk CMYK 4/4, środki szyte – grzbiet klejony,  

4.09.2014,  wystawa graficzek wrocławskich  

1. katalog nr 1, standardowy czyli jak w: Miłosz Flis / Praga, objętość – ok. 60 str. 

2. katalog nr 2, standardowy, objętość około 60 str. 

3. zaproszenie: jak w powyższym – Zapomniana generacja, 450 szt. 

15.10.2014 wystawa A. Mierzejewskiej 

1.katalog wystawy – standardowy, objętość ok.100 str. 

2.zaproszenie DL,  jak w powyższym – Zapomniana generacja, 

03. 11.2014 – wystawa Stambuł/Turcja 

1.katalog standardowy, ok.80 str. 

05.12.2014 – do , wystawa Krzysztof Izdebski 

1. katalog wystawy – standardowy, ok.80 str. 

2.zaproszenie DL, jak w powyższym –  Zapomniana generacja, 

03.02.2015 – wystawa Henryka Wańka 

1. katalog standardowy, opr. miękka, objętość ok.100 str. 

2.zaproszenie: rozłożone 200 x 180 mm, bigowane 90 x 200mm (netto) -  nakład 450, papier 
kreda 300 g, mat  

14.03.2015 – wystawa zbiorowa, tytuł roboczy „ Ciała i rzeczy” 

1.katalog standardowy, oprawa miękka, objętość ok.100 str. 



2.zaproszenie DL: standardowe, nakład 450, papier kreda 350 g, mat  

23.04.2015 – wystawa Modigliani 

1. katalog, nakład orientacyjny: 4000 egzemplarzy: 1200 szt. - twarda oprawa, 2800 miękka, 
ilość stron: ok. 200 - 220, format: 270 x 240 mm (netto), 
wnętrze: papier olin - 150 , 
Oprawa miękka - karton 350 + folia mat, ze skrzydełkami (rozmiar: skrzydełka dwa 
centymetry węższe od okładki, po złożeniu) 
 Oprawa twarda - papier 120 g, kolor wg wzoru + tłoczenie, obwoluta - kreda 220 + folia mat 
2. Zaproszenie: podwójne DL, rozłożone 200 x 180 mm ( bigowane do: 90 x 200mm netto) 
-  nakład 2000 + 600, papier kreda 350 + folia mat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


