
PAKIET I                                                                             
BZP.2411.4.2017.PM - Załącznik nr 4 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Druki muszą być zgodne z: 
 

     1.Rozporządzeniem MNiSzW z 19.12.2008 r. w sprawie rodzajów  tytułów zawodowych 
nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez 
uczelnie /Dz. U. z 2009r. nr 11 poz. 61 z późn. zm./; 

2.Zarządzeniem Nr 62/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 
r.wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
27 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 
świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz 
określenia zasad ich wypełniania; 

3. Uchwałą Nr 120/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego. 

 
 

L.p. DRUKI określone rozporządzeniem MNiSzW 
z 19 grudnia 2008 r. 

zadrukowane 
sztuk  

częściowo 
zadrukowane 

sztuk 
1 dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich - 

oryginał 
 540 

2 dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich - 
odpis 

  700 

3 dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich - 
a/a 

  360 

4 dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – 
odpis w j. angielskim 

 30 

4 dyplom studiów pierwszego stopnia - oryginał  165 

5 dyplom studiów pierwszego stopnia - odpis  310 

6 dyplom studiów pierwszego stopnia - a/a  155 

7 dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - w 
języku angielskim 

 60 

 dyplomu ukończenia studiów z 1994 r. - oryginał 2  

1 dyplomu ukończenia studiów z 1994 r. - odpis 6  

2 dyplomu ukończenia studiów z 1994 r. 
–egzemplarz do akt 

2  

L.p. Dyplomy doktorskie 
(wzory uczelniane) 

 

 niezadrukowane 
sztuk 

1 dyplom doktora -  oryginał  115 

2 dyplom doktora -  odpis  115 



3 dyplom doktora -  a/a  110 

4 dyplom doktora w języku angielskim  75 

5 dyplom doktora hab. - oryginał  40 

6 dyplom doktora hab. -  odpis  40 

7 dyplom doktora hab. - a/a  40 

8 
 

dyplom doktora hab. wzór uczelniany -  w języku 
angielskim 

 5 

L.p. 
 

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  częściowo 
zadrukowane 

sztuk 
1 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych –

oryginał 
  

830 

2 świadectwo ukończenia studiów podyplomowych- odpis 
i a/a 

  
1700 

 
I. Na dyplomach częściowo zadrukowanych (oryginał, odpis i odpis przeznaczony do akt) 
według wzoru określonego Rozporządzeniem MENiS  z 19.12.2008 r. w sprawie rodzajów 
tytułów zawodowych nadawanych  absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz 
świadectw wydawanych przez uczelnie oraz na drukach dyplomów w języku angielskim, 
powinny być umieszczone określenia i znaki: 
- ramka na zdjęcie, strona 2;  
- orzełek, strona 3; 
- DYPLOM – pod orzełkiem, strona 3 prawa; 
- Miejsce na legalizację – strona 5; 
- Miejsce na apostille – strona 6 i 7. 
 
 
II. Odtworzenie dyplomu ukończenia studiów z 1994 r. według wzoru określonego w 
Załącznikudo Opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet I. 
 
Opis: 
1. Format dyplomu, odpisu dyplomu i egzemplarza do akt pozłożeniu A6 (105 mm x 148 mm). 
2. Strony wewnętrzne  dyplomu (2 i 3) wykonane na papierze powlekanym, matowym białym o  
gramaturze nie niższej niż 120 g/m2. 
3. Odpis dyplomu oraz egzemplarz do akt wykonany napapierze białym powlekanym dwustronnie o  
gramaturze 120 g/m2. 
4. Strony wewnętrzne dyplomu, odpisu dyplomu oraz egzemplarza do akt  (2 i 3) pokryte giloszem  
według wzoru: gilosz stanowisiatka w kolorze brązowym – nr pantone 480, wymiarach 148 mm x  
210 mm, grubość linii 0,567 pkt, przesuniętych względem siebie o kąt 5 stopni. 
5. Druk tekstu stron wewnętrznych dyplomu (2 i 3) w kolorze czarnym. 
6. Druk tekstu „ODPIS” oraz „EGZEMPLARZ DO AKT” oraz godła państwaz koronąw kolorze  
czarnym;  
7. Pod nazwą:„DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW, odpowiednio, napis: "(ODPIS)" lub "(EGZEMPLARZ  
    DO AKt)". 
8. Okładka dyplomu wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w skórę naturalną,  
wtórną, mieloną ekologicznie, w kolorze brązowym - nr pantone4695C. 
9.Napisy na okładce oraz godło państwa z koroną tłoczone złotą folią. 

10. Kartki szyte nitką z wyklejką, ściegiem szerokim. 
 
III. Na oryginałach dyplomów doktorskich i doktora habilitowanego według wzorów 
określonych Uchwałą Nr 120/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 
2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i 
habilitacyjnegoczęściowo zadrukowanychpowinny być umieszczone określenia i znaki: 



- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- DYPLOM; 
- wydany w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 
Opis: 
1. Format dyplomu A3 (297 mm x 420 mm). 
2. Druk jednostronny w kolorze czarnym. 
3. Godło Uniwersytetu Wrocławskiego – wysokość 37 mm. 
4. Napis - Uniwersytet Wrocławski – czcionka Bodoni 34 pkt. 
5. DYPLOM - wersaliki, czcionka Bodoni 37 pkt. 
6. wydany w Rzeczypospolitej Polskiej – czcionka Bodoni 20 pkt. 
7. Godło Uniwersytetu Wrocławskiego w odległości 16 mm od górnej krawędzi dyplomu. 
8. Godło Uniwersytetu Wrocławskiego, napisy  powinny być  umieszczone centralnie w pionowej osi  
strony. 
. 
 
Na odpisach i odpisach przeznaczonych do akt dyplomów doktorskich/habilitowanych 
częściowo zadrukowanychnależy umieścić:  
1. Określenie: „ODPIS”, „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” w prawym górnym rogu. 
2. Format  - A4 (210 mm x 297 mm). 
3. Druk jednostronny w kolorze czarnym. 
4. Godło Uniwersytetu Wrocławskiego – wysokość 26 mm. 
5. Napis  - Uniwersytet Wrocławski – czcionka Bodoni 24 pkt. 
6 . DYPLOM - wersaliki, czcionka Bodoni 26 pkt. 
7. „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej" – czcionka Bodoni 14 pkt. 
 
 

Na dyplomach doktora i doktora habilitowanego w języku angielskimczęściowo 
zadrukowanych powinny być umieszczone określenia i znaki: 
- OFFICIAL COPY w prawym górnym roku; 
- University of Wrocław; 
- DIPLOMA; 
- issued in the Republic of Poland. 
 
 
Druk dyplomu doktora i doktora habilitowanego powinien być wykonany na papierze 
PALLATINA  EDIZ. 190gr. 70/100.  
Druk odpisu i odpisu przeznaczonego do akt powinien być wykonany na papierze białym, 
kredowanym matowym, o gramaturze 115g/m2. Format A4. 

 
IV. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - częściowo zadrukowane - zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 62/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 
r.wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych, podyplomowych, świadectw ukończenia kursu dokształcającego, 
świadectw ukończenia szkolenia oraz określenia zasad ich wypełnianiapowinnozawierać 
określenia i znaki: 
    -godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
-Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

-ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
Opis: 
1. Druk jednostronny w kolorze czarnym. 
2. Godło Uniwersytetu Wrocławskiego 
    - wysokość 42 mm; 
 -odległość 19,5 mm od górnej krawędzi świadectwa. 
3. Napis -  Uniwersytet Wrocławski – czcionka Bodoni 23 pkt. 
4.Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej – czcionka Bodoni 14 pkt. 



5. ŚWIADECTWO – wersaliki, czcionka Bodoni 28 pkt. 
6. Napis - UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – wersaliki, czcionka Bodoni 20 pkt. 
7.Godło Uniwersytetu Wrocławskiego, napisy oraz tekst powinny być umieszczone centralnie w  
pionowej osi strony. 
 
Druk świadectw ukończenia studiów podyplomowych częściowo zadrukowany(oryginał) 
powinien być wykonany na papierze PALATINA EDIZ. 190 gr. 70 x 100. Format A 4 (210 
mm x 297mm) – bez ramki na stronie 2. 
 
 
Druk odpisu i odpisu przeznaczonego do akt częściowo zadrukowanypowinien być 
wykonany na papierze celulozowym offsetowym, białym o gramaturze 80g/m2. Format A4.  
i powinien zawierać określenia i znaki: 
    -godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- Uniwersytet Wrocławski; 
- Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

- ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Opis: 
1. Druk jednostronny w kolorze czarnym. 
2. Godło Uniwersytetu Wrocławskiego  
    - wysokość 42 mm; 
 -odległość 19,5 mm od górnej krawędzi świadectwa. 
3. Napis -  Uniwersytet Wrocławski – czcionka Bodoni 23 pkt. 
4.Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej – czcionka Bodoni 14 pkt. 
5. ŚWIADECTWO – wersaliki, czcionka Bodoni 28 pkt. 
6. Napis - UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – wersaliki, czcionka Bodoni 20 pkt. 
7. Godło Uniwersytetu Wrocławskiego, napisy oraz tekst powinny być umieszczone centralnie w  
pionowej osi strony. 

 
 

V. Zamawiający wymaga z Pakietu I próbki: dyplom ukończenia jednolitych studiów 
magisterskich -  oryginał, dyplom doktora -  oryginał, świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych –oryginał,spełniające następujące wymagania: 

 
Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich -  oryginał: 
 dyplom winien być estetycznie zszyte, bez strzępień, brak pęknięć w miejscach zszycia po 

rozłożeniu dyplomu 
 prawidłowo przyklejona oklejka i wklejka do okładki (bez wybrzuszeń,równe doklejenia i 

krawędzie, brak skaz i uszkodzeń papierowej wklejki) 
 starannie wykończone narożniki (dobrze przycięte i sklejone), a także odległość od narożników 

i ich równoległość 
 wyrazisty druk tekstu: wysoka czytelność nadruku, brak rozmazań, przesunięć i rozmazań 

nadruku 
 okładka dyplomu winna być odporna na rozerwanie przy wielokrotnym składaniu 
 gładka skóra okładki: bez załamań, jednolita w strukturze pod różnym kątem padania światła, 

wysoka czytelność nadruku i wytłoczeń godła RP i napisów, trwałość złotego barwnika 
 

Dyplom doktora - oryginał - oryginał: 
 wysoka czytelność godłaUWr na dyplomie 

 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - oryginał: 
 wysoka czytelność godła UWr na świadectwie 

 
 

Zamawiający odwołuje się do systemu zapewnienia jakości opartego na  
normie ISO 9001: 2008 lub równoważnej opisywanej. 
 
 

 
 



Pakiet II                                                                            Załącznik nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Druki dokumentujące przebieg studiów oraz okładki na dyplomy objęte są:   

       - Rozporządzeniem MNiSW z  dnia 16 września 2016 r.w sprawie dokumentacji przebiegu  
studiów /Dz. U. z 2016 r. poz. 1554/ 
       - Zarządzeniem Nr 126/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie dokumentacji  
          przebiegu studiów, 

 -  Zarządzeniem Nr 88/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 lipca 2015 r.  
          w sprawie zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego   
          stopnia, jednolitych studiów magisterskich w języku polskimi, w języku angielskim,  
          suplementów do dyplomów oraz trybu ich wydawania ( z późn. zm). 

 
 

 
 

Pozycja nr 8- okładka na dyplom formatu A3 o wymiarach po zamknięciu 310 x 430 mm. Wykonana z 
tektury o grubości 2 mm, oklejona materiałem skóropodobnym typu CAPYS BALADEK 26328. Na 
pierwszej stronie wytłoczone godło Uniwersytetu Wrocławskiego w kolorze srebrnym. Wewnątrz dwa 
lustra wykonane z kremowego papieru o gramaturze min. 120g/m2, na 3 stronie 2 narożniki o 
szerokości 10 mm, uniemożliwiające wypadanie umieszczonych wewnątrz dokumentów A3.  

Pozycja nr 9 - okładka na dyplom formatu A4 o wymiarach po zamknięciu 220 x 310 mm. Wykonana z 
tektury o grubości 2 mm, oklejona materiałem skóropodobnym typu CAPYS BALADEK 26328. Na 
pierwszej stronie wytłoczone godło Uniwersytetu Wrocławskiego w kolorze srebrnym. Wewnątrz dwa 
lustra wykonane z kremowego papieru o gramaturze min. 120g/m2, na 3 stronie narożnik o szerokości 
10 mm, uniemożliwiający wypadanie umieszczonych wewnątrz dokumentów A4.   

L.p. Nazwa J.m. Ilość 

1 Rejestr wydanych legitymacji i indeksów szt. 1 

2 Dziennik praktyk szt. 300 

3 Teczka do akt studenta szt. 6930 

4 Teczka do akt doktoranta szt. 530 

5 Karta biblioteczna (studenta/doktoranta) szt. 9345 

6 Ślubowanie doktoranta szt. 485 

7 Ślubowanie studenta szt. 1980 

8 Okładka na dyplom doktora/doktora habilitowanego szt.  49 

9 Okładka na dyplom ukończenia studiów wyższych(KRK) szt.  5422 

10 Indeks  studenta  szt.  400  



Pozycja nr 10 – na indeksie studenta powinno być umieszczone godło Uniwersytetu Wrocławskiego, na 
1 stronie indeksu nazwa „Uniwersytet Wrocławski”. 
 
Zamawiający wymaga próbek: 
-okładki na dyplom doktora/doktora habilitowanego, 
- okładki na dyplom ukończenia studiów wyższych (KRK), 
- indeksu studenta. 
 
Zamawiający wymaga aby próbki druków załączone do oferty spełniały: 
 1. Indeks studenta: 

 gładkość materiału pokrywającego okładkę indeksu 
 starannie wykończone narożniki (dobrze przycięte i sklejone), a także odległość od narożników i 

ich równoległość  
 wyrazisty druk tekstu: wysoka czytelność nadruku, brak rozmazań, przesunięć i rozmazań 

nadruku, 
 wysoka czytelność i wyrazistość nadruku godłaUWr na okładce indeksu 
 

2. Okładka na dyplom doktora/doktora habilitowanego: 
 gładki materiał skóropodobny okładki: bez załamań, jednolity w strukturze pod różnym kątem 

padania światła, wysoka czytelność wytłoczenia godła UWr i napisów, trwałość srebrnego 
barwnika 

 starannie wykończone narożniki (dobrze przycięte i sklejone), a także odległość od narożników i 
ich równoległość 
 

3. Okładka na dyplom ukończenia studiów wyższych (KRK): 
 gładki materiał skóropodobny okładki: bez załamań, jednolity w strukturze pod różnym kątem 

padania światła, wysoka czytelność wytłoczenia godła UWr i napisów, trwałość srebrnego 
barwnika 

 starannie wykończone narożniki (dobrze przycięte i sklejone), a także odległość od narożników 
i ich równoległość 

 

 

Zamawiający odwołuje się do systemu zapewnienia jakości opartego na  
normie ISO 9001: 2008, aby Zamawiający miał zagwarantowaną powtarzalną,  
wysoką jakość usług drukowania wymaganych druków szkolnictwa wyższego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAKIET III                                                                            Załącznik nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Druki muszą być zgodne z: 

 
1. Wzorem określonym w Załączniku nr 1, Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 4 do Uchwałą Nr 63/2014  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów  
dyplomów ukończenia studiów. 
2. Uchwałą Nr 74/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającą  
    uchwalę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów. 
 

 
I. Częściowo zadrukowany druk dyplomy ukończenia studiów I stopnia – oryginał 
powinien zawierać  określenia i znaki: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOMUKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
 
II. Częściowo zadrukowany druk dyplomy ukończenia studiów II stopnia – oryginał 
powinien zawierać  określenia i znaki: 
- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DYPLOMUKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA; 
- WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
 
Druk odpisów i odpisów przeznaczonych do akt powinien zawierać w prawym 
górnym rogu określenia: Odpis, Odpis przeznaczony do akt. 
 
III. Częściowo zadrukowany druk dyplomu w języku angielskim powinien zawierać 
określenia i znaki: 

L.p. Druki   j.m.     Ilość 
 

1. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
oryginał 
 

szt. 3270 

2. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
odpis 
 

szt. 6500 

3. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
a/a 

szt. 3270 

4. dyplom ukończenia studiów I stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
w języku angielskim 
 

szt. 260 

5. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
oryginał 
 

szt. 1790 

6. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
odpis 
 

szt. 3440 

7. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
a/a 
 

szt. 1870 

8. dyplom ukończenia studiów II stopnia wg Krajowych Ram Kwalifikacji 
w języku angielskim 
 

szt. 260 

  
RAZEM 

 
szt.  

 
20660 



- godło Uniwersytetu Wrocławskiego; 
- UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; 
- DIPLOMA; 
- (COPY); 
- ISSUED IN THE REPUBLIC OF POLAND. 
 
Opis: 
 
1. Krój pisma użyty we wzorach uczelnianych dyplomów – Bodoni. 
 
2. Kolor nadruku (ramka + mikroteksty) – Pantone 3015. 
 
3. Kolor poddruku – Pantone 535. 
 
4. Kolor tekstów +godło – czarny. 
 
5. Druk z czterema datami rozmieszczonymi w rogach: 1505, 1702, 1811, 1945 oraz godłem 
Uniwersytetu Wrocławskiego widoczny w promieniach UV. 
 
6. Zabezpieczenia w papierze, na jakim będą drukowane dyplomy: 

 dwutonowy bieżący znak wodny wykorzystywany na rzecz Uniwersytetu 
Wrocławskiego wyłącznie przez Wykonawcę usługi drukowania; 

 papier powinien być pozbawiony wybielaczy optycznych; 
 zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania lub zmianą zapisów w 

dokumencie tj. odporność papieru na działanie rozpuszczalników (grupy kwasów, 
zasad) i zabezpieczenia przed próbami wywabienia nadrukowanych znaków 
(napisów); 

 włókna zabezpieczające w papierze: 
- niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV, 
- widoczne w świetle dziennym i nieaktywne w promieniach UV, 
- widoczne w świetle dziennymi  aktywne w świetle UV; 
 

Oryginał dyplomu w języku polskim i dyplom w języku angielskim powinien być wykonany na 
papierze o gramaturze – 120g/m2. 
 
Druk odpisu i odpisu przeznaczonego do akt powinien być wykonany na papierze o 
gramaturze 115g/m2.  
 
Zamawiający wymaga aby próbka druku dyplomu uczelnianego ukończenia studiów 
pierwszego stopnia załączona do oferty spełniała: 

 wysoka czytelność wytłoczenia godła UWr na dyplomie 
 wyrazisty druk tekstu: wysoka czytelność nadruku, brak rozmazań, przesunięć i rozmazań 

nadruku  
 zabezpieczenia w papierze, na jakim będą drukowane dyplomy: 
    - dwutonowy bieżący znak wodny; 
    - papier powinien być pozbawiony wybielaczy optycznych; 
    - zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania lub zmianą zapisów w dokumencie tj.  
odporność papieru na działanie rozpuszczalników (grupy kwasów, zasad) i zabezpieczenia  
przed próbami wywabienia nadrukowanych znaków (napisów); 
    - włókna zabezpieczające w papierze:niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w  
promieniowaniu UV, widoczne w świetle dziennym i nieaktywne w promieniach UV,-  
widoczne w świetle dziennymi  aktywne w świetle UV; 

    - cztery daty rozmieszczone w rogach: 1505, 1702, 1811, 1945 oraz godło UWrwidoczne w  
promieniach UV. 
 

Zamawiający odwołuje się do systemu zapewnienia jakości opartego na  
normie ISO 9001: 2008, aby Zamawiający miał zagwarantowaną powtarzalną,  
wysoką jakość usług drukowania wymaganych druków szkolnictwa wyższego. 
 


