
Warszawa, 14.03.2014 

Ogłoszenie o zmianie w opisie parametrów technicznych publikacji 

Ogłoszenie dotyczy: uzupełnienia w opisie parametrów technicznych publikacji 

Data ogłoszenia: 14.03.2014 

Zmiany w ogłoszeniu: 

Miejsce, w którym znajdują się zmiana: plik o nazwie: „parametry techniczne” 

Było: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i skład trzech wydawnictw: podręcznika „1000 

lat historii Żydów polskich” (tytuł roboczy), kalendarza dla nauczycieli na rok 2014/2015 oraz 

katalogu z ofertą edukacyjną Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach projektu „Żydowskie 

Dziedzictwo Kulturowe” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

w ramach projektu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (PL08), nr umowy 

1/PD/2013/PL08/NMF. 

Brak punktu 4. 

Jest: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i skład czterech wydawnictw: podręcznika 

„1000 lat historii Żydów polskich” (tytuł roboczy), kalendarza dla nauczycieli na rok 2014/2015, 

katalogu z ofertą edukacyjną Muzeum Historii Żydów Polskich oraz pakietu edukacyjnego na temat 

relacji polsko-żydowskich podczas Zagłady opracowanego na podstawie historii polskich 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (tytuł roboczy) w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo 

Kulturowe” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009 – 2014 i środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach 

projektu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (PL08), nr umowy 

1/PD/2013/PL08/NMF. 

W dalszej części: 

4. Opracowanie graficzne i skład pakietu edukacyjnego na temat relacji polsko-żydowskich podczas 

Zagłady opracowanego na podstawie historii polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 

(tytuł roboczy) 

- projekt menu w skład którego wchodzą: 

• jedno menu główne pakietu w nim odnośniki do podstron pakietu; 

• jedna podstrona ze słowem wstępnym i stopką redakcyjną; 

• jedna podstrona zawierająca krótką informacje na temat treści tej podstrony, prezentację w 

formacie Prezi nt. Rady Pomocy Żydom „Żegota” i scenariusze lekcji (ok. 2-3 scenariuszy 



przygotowanych według tego samego wzoru) do tejże prezentacji z możliwością ich wydruku 

(zamawiający dostarcza gotową prezentację nt. „Żegoty” oraz teksty scenariuszy i ikonografię do 

nich; teksty scenariuszowe i ikonografia do złożenia przez grafika); 

• jedna podstrona zawierająca krótką informację na temat treści tej podstrony, dostęp do filmu 

dokumentalnego „Ocaleni” oraz scenariusze do tegoż filmu (ok. 2-3 scenariuszy przygotowanych 

według tego samego wzoru) z możliwością ich wydruku (zamawiający dostarcza film w formacie 

mp4 oraz teksty scenariuszy i ich ikonografię; teksty scenariuszowe i ikonografia do złożenia 

przez grafika);  

• jedna podstrona zawierająca krótką informację na temat reści tej podstrony, dostęp do 

wystawy pt.: „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” (18 plików w 

formacie TIFF lub pdf) wraz ze scenariuszami i ikonografią do tychże (ok. 2-3 scenariuszy 

przygotowanych według tego samego wzoru) z możliwością wydruku scenariuszy (zamawiający 

dostarcza gotowe już pliki wystawy oraz scenariusze i ikonografię; scenariusze i ikonografia do 

złożenia przez grafika); 

• jedna podstrona zawierająca scenariusze (około 3 scenariuszy) i ikonografię na temat postaci 

Jana Karskiego z możliwości wydruku tychże (zamawiający dostarcza teskty scenariuszy i 

ikonografię; scenariusze i ikonografię do złożenia przez grafika); 

 - liczba kolorów: CMYK 4+4; 

- layout do akceptacji, zawierający m.in.: układ menu głównego pakietu, przykładowe dwie podstrony 

(podstrona ze wstępem z tekstem autorskim zawierającym też stopkę redakcyjną oraz podstrona z 

zamieszczoną ikoną filmu „Ocaleni” i scenariuszami), wizualizację przykładowego scenariusza, 

wizualizacje odnośników i strzałek nawigacyjnych, wizualizację ikon do drukowania scenariuszy; 

- jedna wersja językowa – w języku polskim; 

- techniczne dostosowanie pakietu do nagrania na płytę DVD i/lub pen drive’y o maksymalnej 

pojemności 4 GB. 


