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Parametry techniczne druków dla zadania nr 1

1. Ms-13a Pokwitowanie odbioru
karton, format A6, gramatura 200g/m2, druk dwustronny
(wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.06.2015r. 
Dz.U.z 2015 poz.887)
2. Ms-17a/18a/19a Spis i opis rzeczy
bloczki, format A 4 papier samokopiujący (zdająco-przyjmujący) 
papier gramatura g/m2 50-60, druk jednostronny 100 kartek
3. Ms-17/18/19 Przedłużacz do Ms 17- Ms-18 i Ms-19
bloczki, format A 4 papier samokopiujący (zdająco-przyjmujący) 
papier gramatura g/m2 50-60, druk jednostronny 100 kartek
4. Ms-49 Akta dochodzenia-śledztwa
 teczka 32cm x 63cm 
 karton 250g/m2 
 druk dwustronny + blaszki i wąsy do wpinania
5. Mek-15 Dokumentacja fotograficzna
karton kredowany, format 42cm x 30cm, gramatura 250g/m2, 
druk dwustronny, bigowanie
6. Mek-16 Materiał poglądowy
karton kredowany, format 44cm x 30cm, gramatura 250g/m2, 
druk dwustronny, bigowanie
7. Mek-17 Karta daktyloskopijna odcisków linii papilarnych palców
papier satynowy niepowlekany, format A4, gramatura 100 g/m2,
druk jednostronny , papier gładkość 40ml/min, białość CIE150, nieprzeźroczystość od 95% do 99 
(ozn.symbolem 4CC) uwzględniono możliwość zastosowania zamiennie w miejsce papieru 4CC 
papieru o nazwie PRINT SPEED DIGITAL COLOUR)
(wzór stanowi załącznik nr 2 do rozp. MSW z dnia 22.07.2016r. Dz.U. z 2016 poz. 1091)
8. Pkr-17 Zawiadomienie o zaginięciu osoby
papier, format A4, gramatura 80g/m2, druk dwustronny 8 stron 
(wzór stanowi załącznik nr 1 do zarz. nr 124 KGP -  Dz.Urz. KGP z 2012r. Poz. 29)
9. Pkr -22 Teczka poszukiwania / identyfikacji
teczka, 62cm x 32 cm, karton gramatura 250g/m2,  druk dwustronny
10. Pkr-25 Rejestr osób poszukiwanych
książka stojąca format A-4, papier gramatura 80g/m2, druk dwustronny, twarda oprawa
11.Mp-11RD Notatnik służbowy dla policjantów ruchu drogowego
książka A-4, 
papier gramatura g/m2  80; 220-250 lub 800-900, 
druk dwustronny, oprawa twarda, szycie nićmi
paginacja stron, 120 kartek
12. Mp-11 Notatnik służbowy
książeczka 13cm x 10 cm 
Papier  gramatura g/m2 + okładka karton 80; 220-250
druk dwustronny 64 kartki, szycie nićmi, okładka biała bez nadruku
13. MP-50 Poświadczenie bezpieczeństwa
papier, format A4, gramatura 80g/m2, druk jednostronny tło koloru beżowego
(Wzór stanowi załącznik nr 2 do rozp. Prezesa RM z 28.12.2010r. Tekst jednolity 
Dz.U.z 2015r. Poz. 220)
14. MP-55A   Niebieska karta A
papier, format A4, gramatura 80g/m2, druk dwustronny 8 stron 
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(Wzór zgodny z rozp. Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. Dz.U. nr 209 poz. 1245 załącznik nr 1)

15.  MP-55B Niebieska karta B
papier, format A4, gramatura 80g/m2, druk dwustronny 4 strony 
(Wzór zgodny z rozp. Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. Dz.U. nr 209 poz. 1245 załącznik nr 2)
16. Mrd-5 Karta rejestracyjna
format  A-6 – karton g/m2 200 ,druk dwustronny, kolor biały
17. Gt-11 Książka kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu)
papier, format A-5, gramatura 80g/m2, druk dwustronny 4 strony
18. Gt-11b Wkładka do Gt-11
papier, format A-5, gramatura 80g/m2, druk dwustronny 4 strony
19. Ke-10 Akta osobowe funkcjonariusza
Teczka, format B-4, tektura gramatura 800-900 g/m2
20. Dziennik korespondencyjny do pokwitowań otrzymanej korespondencji poziomy
książka A-4, 
papier gramatura g/m2  80; 220-250 lub 800-900, 
druk dwustronny, oprawa twarda, 
szycie nićmi
200 stron – 100 kartek
21. Dziennik ewidencyjny poziomy
książka A-4, 
papier gramatura g/m2  80; 220-250 lub 800-900, 
druk dwustronny, oprawa twarda, 
szycie nićmi
200 stron – 100 kartek
22. Dziennik podawczy do pokwitowań otrzymanej korespondencji (poziomy)
książka A-4, 
papier gramatura g/m2  80; 220-250 lub 800-900, 
druk dwustronny, oprawa twarda, 
szycie nićmi
200 stron – 100 kartek
23. Dziennik podawczy (pionowy)
książka A-4, 
papier gramatura g/m2  80; 220-250 lub 800-900, 
druk dwustronny, oprawa twarda, 
szycie nićmi
200 stron – 100 kartek
25. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
książka A-5, 
papier gramatura g/m2  80; 220-250 lub 800-900, 
druk dwustronny, oprawa twarda, 
szycie nićmi
200 stron – 100 kartek
26. Ka-1 Akt mianowania
papier, format A4, gramatura 120g/m2, druk jednostronny 


