
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 10-18 
Część opisowa do zamówienia – „Tablica kontrolno – pomiarowa koloru„  

            Zamawiający wdraża  technologię wytwarzania tapet i innych pokryć 

ściennych do dekoracji wnętrz. Dla uzyskania wysokiej  dokładności  drukowania  

wielobarwnego oraz eliminacji subiektywnej  oceny wizualnej produktów (tapety, 

fototapety i inne produkty do dekoracji ścian) jest konieczne  wprowadzenie 

fotometrycznych pomiarów instrumentem metodą spektralną.  Celem dokonywania 

pomiarów będą dobór barw poprzez ich porównywanie produktów (tapety, fototapety 

i inne produkty do dekoracji ścian), dokonywanie pomiaru barw (jasności, nasycenia, 

odcienia) . Do tego celu Zamawiający zamierza zakupić stanowisko – kompletnie 

wyposażoną tablicę  w wysokiej jakości  spektrofotometr przemysłowy   X-Rite eXact 

Advanced- do pomiaru kolorów CMYK (lub równoważny) ,komputer z  monitorem. 

Stanowisko kontrolno-pomiarowe  przeznaczone do oceny wzrokowej i pomiaru 

koloru na wydrukach wielkoformatowych. Stanowisko powinno być dostosowane do 

współpracy z spektrofotometrem tzn. powinno posiadać prowadnicę z uchwytem 

spektrofotometru oraz mocowanie monitora. Stelaż wyposażony powinien być  w 

stopki ze śrubami niwelacyjnymi . W stelażu powinny być montowane  szuflady , blat 

roboczy o wymiarach  2200x1500 mm ze źródłem światła, kompaktową , 

profesjonalną kabinę świetlną ze źródłami światła zgodnymi z normą ISO do 

precyzyjnej oceny  kolorów w procesie pre-press umożliwiającej porównanie kolorów 

na analogowych oryginałach i wydrukach próbnych (proof) w procesie komputerowej 

obróbki obrazu i projektowania produktów poligraficznych. Kompaktowa kabina 

świetlna powinna posiadać oświetlenie D50 - 5000 K  dla materiałów drukowanych  

w profilach CMYK. 
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           Data i  Podpis Dostawcy 

 

 

UWAGA: Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy 

jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty 

równoważne pod dostępności, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, 

patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

 


