Wyobraź sobie narzędzie, którego będziesz
używać przez najbliższy rok. Takie, które
z czasem stanie się Twoją pamięcią,
skarbcem pomysłów, wizytówką, pamiątką.
Tworząc nasze kalendarze i notatniki,
tworzymy jakość każdego Twojego dnia.
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna

Panujemy

w

planowania.

opracowując nowe, funkcjonalne rozwiązania

Każdy nowy rok zaskakuje nas mnóstwem

projektowe. Zarządzamy nim profesjonalnie,

niespodzianek. Pełen wrażeń i codziennych

podczas realizacji zamówień produkcyjnych.

obowiązków mija niepostrzeżenie, a my

Zespół fachowców dba o realizację zleceń,

usilnie próbujemy zapanować nad otaczającą

wykorzystując

doświadczenie,

Co roku poszerzamy ofertę reklamowego

eksperymentować z ustawieniem logo czy

wycenimy koszty i ustalimy szczegóły bez

nas rzeczywistością. Używając kalendarzy,

systemy informatyczne i nowoczesny park

konfekcjonowania kalendarzy. Wszystko po to,

personalizacji. Można przymierzyć się do różnych

konieczności spotykania się, co znacznie

masz możliwość rejestrowania upływu czasu

maszynowy. Dbamy o klientów i pracowników,

aby nasz produkt skutecznie docierał do Twoich

formatów kalendarzy i typów oprawy, a wybrane

usprawni współpracę na odległość.

w jednym miejscu, szybkim rzutem oka

a także o otaczające nas środowisko.

Klientów.

projekty wysłać swoim współpracownikom do

Konfigurator

ogarniasz wszystkie terminy.

Spełniamy normy ISO 9001 i 14001, oferujemy

Dlatego

konfigurator

oceny. Pozwala to w ciągu chwili przeprowadzić

ekologicznym, pozwala znacznie zredukować

Po pracowicie spędzonym roku będziesz

produkty z certyfikatem FSC®. Drukujemy na

kalendarzy Edica. To wygodne narzędzie, które

wiele prób i symulacji, dzięki czemu nie musisz

ilość wykonywanych wzorów, które często

trzymać w rękach samą jego esencję. Strony

papierze pochodzącym z kontrolowanych

pozwala sprawdzić swoje pomysły przed

sobie wyobrażać nowego kalendarza – możesz

stawały się odpadem.

pełne terminów, skrupulatnie prowadzonych

źródeł, stosujemy ekologiczne farby roślinne,

realizacją. Można w nim testować zestawienia

go obejrzeć, zanim jeszcze powstanie!

Szanujemy Wasz czas, razem szanujemy

notatek, spontanicznie zapisywanych myśli,

a do produkcji okładek używamy tektury

kolorystyczne w łączeniach, dodawać datowniki,

Na podstawie przesłanych do nas plików,

środowisko.

adresów, telefonów, a nierzadko błyskotliwych

z recyklingu, dzięki czemu wszystkie nasze

pomysłów, to część historii Twojego życia.

wyroby są ekologiczne.

życiu

jest

umiejętność

nad

czasem

wieloletnie

Pytaj o produkty z certyfikatem FSC®

6

Konfigurator
kalendarzy

merytorycznie,

Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej.

właśnie

powstał

jest

także

rozwiązaniem

N

Zapraszamy do skorzystania z konfiguratora na stronie edica.pl
7

AGENCJA

Kiedy atrakcyjny detal tworzy wielką całość
8

Właściwy dobór i zestawienie finezyjnych detali pozwala uzyskać wyjątkowy efekt. Eklektyczne łączenia faktur lub kontrastowe akcenty kolorystyczne ożywiają produkt
i dynamicznie odzwierciedlają żywiołowy charakter marki. Geometryczne kształty przełamują monotonię płaszczyzny, otwierając pole działania wyobraźni, która
podsuwa odbiorcy – świadomie przez twórców – wywoływane skojarzenia. Dostępność różnorodnych form sprawia, że każde dzieło staje się oryginalnym
i niepowtarzalnym.
Nasze możliwości niemal nie mają ograniczeń, dając ogromne pole do popisu dla kreatywności.

9

Rodzaje
opraw

Kalendarz jest wizytówką Twojej firmy, a okładka jako pierwsza rzuca się w oczy. Wybór rodzaju oprawy związany
jest z możliwościami dalszego konfekcjonowania. Skorzystaj z różnorodnych oklein skóropodobnych lub postaw
na autorski projekt, wybierając papierowy materiał powlekany folią lub Ekotex przypominający płótno.
Weź pod uwagę, w jakich warunkach kalendarze będą używane, dobierz stosowny typ oprawy i zaprojektuj
efektowną okładkę.

N

Folia SKR o strukturze skóry na drukowanych okładkach. Brak możliwości nanoszenia lakieru UV.

N

N

LAKIER UV

Okienka Printo z datą z kolorowym zadrukiem na materiale Ekotex pod spodem.

424

NOKIENKA

Miejscowy lakier UV błyszczący lub wypukły. Przeznaczony do druków na kredzie.

Ekologiczny niepowlekany materiał Ekotex do zadruku. Struktura Paint lub Seda.

N

N

Rodzaje opraw do wyboru: okładka piankowana, twarda lub elastyczna fleximax.

Zadrukowany Ekotex z tłoczeniem.

N

Obszycie nicią w kolorze oprawy lub kontrastową – okleiny skóropodobne.

10

Okienka Printo geometryczne z kolorowym zadrukiem na materiale Ekotex w tle.

424

Kompozycje kształtów i kolorów jako łączenia na okładce.

425

W twardej oprawie drukowanej można wyciąć otwór w okładce, odkrywając fragment wyklejki.

11

Każdego roku pojawiają się nowe trendy kolorystyczne, każdy sezon przynosi nowości w postaci niespotykanych dotąd projektów. W roku 2020 wygrała klasyka –

Kolor, faktura, struktura, czyli moda i uroda w jednym

Classic Blue, kojarzony z odcieniem nieba o zmierzchu. Zapowiedzi w modzie zwiastują nadejście bardziej stonowanych barw, nostalgicznych, ale dodających otuchy.
Tendencje rynku wskazują także na niesłabnące zainteresowanie błyszczącymi, metalicznymi strukturami oraz materiałami w stylu Eko.
Warto mieć zawsze w pamięci fakt, że atrakcyjna okładka powinna kryć w sobie gustowne i funkcjonalne wnętrze, które może posiadać registry ułatwiające nawigację.
Kalendarz to bez wątpienia połączenie pięknego opakowania z praktycznym wnętrzem.

12

13

Znakowanie
okładki

Znakowanie okładki to nie tylko umieszczenie logo i daty, to także ozdobnik, który podnosi wartość wizerunkową
produktu. Rozważ, jaka technologia najlepiej uwypukli charakter Twojej marki. Zamiast tradycyjnych tłoczeń,
możesz zastosować kontrastowy efekt kolorystyczny w postaci drobnych elementów matowych bądź
metalicznych lub zadrukować większą powierzchnię. Duże wrażenie wywoła znakowanie lakierem UV. Każdy
z tych elementów zostanie przygotowany specjalnie dla Twojej marki.

N

N

Data-plex i logo-plex jako kolorowe naklejki z wypukłymi elementami.

Znakowanie laserem wydobywa kontrastowy kolor ze specjalnych, czarnych oklein.

427

Hotstamping, czyli tłoczenie folią metalizowaną lub czarną.

426

Tłoczenie z efektem termoprzebarwienia.

426

Ozdobne znakowanie znacznej powierzchni okładki jako tłoczenie na spad.

426

N

Błyszczące, dyskretne znakowanie lakierem UV oklein skóropodobnych.

Personalizacja, czyli tłoczenie imienia i nazwiska lub dedykacji.

Colorlux jednobarwny – nadruk w jednym kolorze na okleinach skóropodobnych.

Colorlux wielobarwny – nadruk na okleinach skóropodobnych.

14

427

Srebrne lub złote data-chrom i logo-chrom, w formie osobnych znaków albo blaszek.

427

Kolorowe, metaliczne data-chrom i logo-chrom, w postaci blaszek lub osobnych znaków.

427

15

AGENCJA

Dbanie o naturę leży w naszej naturze
16

Pracujemy z papierem od ponad 30 lat, dlatego wiemy jak odpowiedzialnie i z troską podchodzić do tego unikalnego surowca.
Jako wiodący od lat producent kalendarzy i notatników pracujemy w oparciu o normy ISO 9001 oraz wynikające z dbałości o naturę normy ISO 14001 i standard FSC®,
który stanowi jedyny system wspierany przez ekologiczne organizacje pozarządowe takie jak Greenpeace i WWF.
Przypominamy – kiedy zużyjesz już kalendarz – podziel go na elementy nadające się do recyklingu.
Tegoroczne nowości Ediki często nawiązują do ekologicznych, naturalnych tkanin i surowców właśnie po to, by przypominać odbiorcom o ogromnej wadze dóbr naturalnych
w naszym codziennym funkcjonowaniu. Wszak to Natura dostarcza nam najbardziej ekologicznego surowca jakim jest papier.

17

Przestrzeń
reklamowa

N

Za pomocą druku nadasz kalendarzowi niepowtarzalny charakter. Treści reklamowe umieść na wklejce lub
wyklejkach. Zaprojektuj zakładkę magnetyczną, która służyć będzie użytkownikom przez długie lata, dzięki
czemu Twoja marka zapadnie im w pamięć. Idealnym dopełnieniem może być uszlachetnienie brzegów bloku
– jednobarwne, kolorowe lub metaliczne z różnymi efektami.
Zadbaj o spójność projektu, aby Twój kalendarz stał się wzorem designu.

Srebrzenie – metaliczne wykończenie brzegów bloku w kolorze srebrnym.

Zadrukowana wyklejka przód otwierająca blok i łącząca go z okładką.

Złocenie – metaliczne wykończenie brzegów bloku w kolorze złotym.

Hologram – metaliczne wykończenie brzegów z efektem holograficznym.

N

Wklejka, czyli strona z grafiką wklejana na początku bloku kalendarza.

Zakładka magnetyczna w dowolnym kształcie i zadrukowana według własnego projektu.

18

Gładkie barwienie lub jednokolorowy zadruk brzegów.

Zadrukowana wyklejka tył zamykająca blok i łącząca go z okładką.

425

Tasiemki drukowane o szerokości 6 mm.

Mozaika – złocenie lub srebrzenie z ozdobną dyskretną grafiką.

Wykończenie brzegów dowolną grafiką – kolorowy zadruk brzegów.

19

AGENCJA

Wybór dodatków to kilka ważnych aspektów. Po pierwsze pozwala znacząco zwiększyć funkcjonalność kalendarza czy notatnika, po drugie przedłuża kontakt z Twoją

Dodatki dopełniają produkt idealny

marką – ruchome elementy są ponadczasowe i mogą służyć dłużej niż sam kalendarz.
Wybierając dodatki, pomyśl o przyszłym użytkowniku Twojego kalendarza – jaki jest, co mu się przyda, jaki gadżet spodoba mu się najbardziej.
Umiejętnie dobrane akcesoria będą dobrze służyć zarówno urodzie produktu, jak i wygodzie użytkownika, czyli w efekcie i Twojej marce, bo dzięki dbałości o szczegóły,
podarowany kalendarz wchodzi na wyższy poziom – to nie tylko piękny i użyteczny upominek, ale również ukryta niespodzianka. Klienci na pewno to docenią.

20

21

Praktyczne
dodatki

Kalendarza lub notatnika używasz codziennie. Zadbaj, by był nie tylko piękny, ale i praktyczny. Może mieć schowki
na kartki lub wizytówki, stabilne zamknięcie i uchwyt na długopis, a nawet miejsce na włożenie telefonu, aby był
zawsze pod ręką. Trwałość zapewnią mu metalowe okucia narożników oraz tekturowe opakowanie.
Wybierz dodatki, które uczynią go idealnym narzędziem – towarzyszem i powiernikiem.

Wygodna gumka na długopis – dostępna w 10 kolorach.

N

Gumka okalająca mocowana do tylnej okładki i dostępna w 10 kolorach.

425

425

Przezroczysty, sprężysty uchwyt na długopis.

Czarne, praktyczne etui na telefon, zakładane na okładkę w formacie A5.

Metalowe narożniki – okucia zdobiące i ochraniające narożniki okładki.

Ekologiczne pudełko z tektury falistej, do kalendarzy standardowych.

Koperta na luźne kartki, przyklejana do tylnej wyklejki.

Przejrzyste, trójkątne lub prostokątne kieszonki, przyklejane do wyklejki.

N

Gumka z zadrukiem. Uwaga: napisy ulegną deformacji podczas rozciągania.

Zapinka magnetyczna w dowolnym kształcie i z autorską grafiką.

22

424

Ediformy – zakładane na gumkę metalowe ozdobniki w kształcie datownika lub logo.

427

424
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N

OKIENKO F

ZAPINKI MAGNETYCZNE

ROTO

GAMA

SIMPLO

LUNGO
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PERSONALIZACJA

EDIFORMY NA GUMKĘ

Datowniki

Nowe wzory 2021.

N

EDRs

Tłoczenia imienia i nazwiska na
pojedynczych egzemplarzach
możemy wykonać przy użyciu
podanych typów czcionek.

EDRz

EDPs

EDPz

Wielkość czcionki 14 pkt

2021

DATOWNIKI DO TŁOCZEŃ w skali 1:1 dla formatu A5

EDJz

EDJs

TŁOCZENIA SPADOWE
DATOWNIKI LASEROWE

CK



2021
CJ

LRK
AS

2021

DB

Janusz Kowalski

03

JANUSZ KOWALSKI
Switzerland Bold
Wielkość czcionki 14 pkt

LRB

LRL

FS

LRM

2
0
2
1

DATA - PLEX

CF

2021

01

RS

MS

CG

pDE

AM
2021

02

Janusz Kowalski

04

JANUSZ KOWALSKI
Century 725 EU Bold
Wielkość czcionki 14 pkt

pDH
pDG

pDC

CH

DATA - CHROM

DJ

2021
2021

CS

CB

HS

DS

CA

DL
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2021

DM

20

2 0 2 1

21

2021
nWP

2021

05

Иван Иванов

06

ИВАН ИВАНОВ
Arial BOLD
Wielkość czcionki 14 pkt

nEX
nDB

nDA
BS
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Kalendarze
dzienne

Kalendaria w układzie dziennym przeznaczone są dla osób, które oprócz planowania, mają zwyczaj tworzenia
większych notatek każdego dnia.
Szczególnym modelem jest kalendarz Blue 202W łączący układ dzienny z tygodniowym, co pozwala osobno
planować zadania na tydzień, a strony dzienne wykorzystywać do swobodnego notowania.
Wybierz dogodny format, zdecyduj o kolorze papieru i rozważ wycięcie registrów miesięcznych.

RED 202D ~B5, 165x221
RED 214D ~B6, 120x165

BLUE 213D ~A5, 143x203

opcja: registry

opcja: registry

opcja: registry

BLUE 200D ~A4, 203x283; z registrami

BLUE 202W ~B5, 165x221; z registrami
TYGODNIOWO-DZIENNY

RED 213D ~A5, 143x203

28

opcja: registry

Wklejona kartka z kalendarza RED 213D – papier ecru

Wklejona kartka z kalendarza BLUE 202W – papier biały

29

Kalendarze
tygodniowe

Kalendaria w układzie tygodniowym są przeznaczone dla osób, które planując, chcą mieć przegląd całego
tygodnia, ale nie mają potrzeby prowadzenia codziennie większych notatek.
W tej kategorii mieszczą się modele kieszonkowe Red 215T i Blue 215T oraz stojący kalendarz na biurko Red 208T.
Wybierz najwłaściwszy format, zastanów się nad kolorem papieru i sprawdź możliwość wycinania registrów
miesięcznych.

BLUE 212T ~B5, 165x221

opcja: registry

MONO 211T ~A4, 204x254

BLUE 211T ~A4, 204x254

opcja: registry

RED 211T ~A4, 204x254

opcja: registry
MONO 212T ~ B5, 165x221, UKŁAD TYGODNIOWY

RED 212T ~B5, 165x221

opcja: registry

RED 208T ~ 8T, 300x105, UKŁAD TYGODNIOWY

BLUE 215T ~A6, 90x160
MONO 212T ~B5, 165x221

RED 215T ~A6, 90x160

RED 200T ~A4, 203x283

opcja: registry
RED 208T, 300x105

30

Wklejona kartka z kalendarza RED 211T – papier ecru

Wklejona kartka z kalendarza MONO 212T – papier biały

31

Wyjątkowy kalendarz tygodniowy o niespotykanej formie.
Posiada minimalistyczny i przestronny układ kalendarium,
wnętrze w kratkę z dużą przestrzenią do notowania. Okładka
z okleiny 8819 w kolorze beżowym, ścięta równo z blokiem.
Indywidualizacja za pomocą tłoczeń.

Limited
Edition 2021

Format: 196x196
Objętość: 144 strony
Papier: biały
Druk: złoto-granatowy
Naklejki z datami świąt i piktogramami
Brak tasiemki

Planer
213D

Nowoczesny kalendarz dzienny z modułowym układem pól
notatkowych i poziomym podziałem godzinowym, intuicyjnie
wskazującym pory dnia. W nagłówkach mieszczą się kolorowe pola
do wpisania priorytetów. Wnętrze utrzymane w modnej, pastelowej
kolorystyce. Możliwa pełna indywidualizacja.

Format: 143x203
Objętość: 352 strony
Papier: artamaculato
Druk: czterokolorowy
Tasiemka: popielata

N
Produkt ekologiczny wykonany z surowców
pochodzących z kontrolowanych źródeł.
Posiada certyfikat FSC®.

Limited Edition 2021, 196x196

19.10
CI
DZIEŃ PAMIĘYCH
3.05
NARODOWY
ZŁOMN
8.05
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA DUCHOWNYCH NIE
NARODOWY DZIEŃ
ZWYCIĘSTWA
25.12
ENIE
BOŻE NARODZ

9.05

1.08
NARODOWY DZIE
POWSTANIA WAR Ń PAMIĘCI
SZAWSKIEGO

DZIEŃ UNII EURO

15.08
WNIEBOWZIĘCIE

NMP

5.04
PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

12.07
DZIEŃ WALKI
I MĘCZEŃSTW
A
WSI POLSKIE
J

PEJSKIEJ

26.12
BOŻE NARODZENIE

31.08
DZIEŃ SOL
IDARNOŚC
I WOLNOŚCI I

Planer 213D ~A5, 143x203
11.02
TŁUSTY CZWARTEK

6.01
TRZECH KRÓLI

2.05
DZIEŃ FLAGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4.04
WIELKANOC
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Wklejona kartka z kalendarza LIMITED EDITION 2021 – papier biały, aksamitny, matowy

Wklejona kartka z kalendarza PLANER 213D – papier artamaculato
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notatnik
NOBILE

Ekskluzywny i gustowny notatnik, dla osób ceniących
elegancję, wykonany z naturalnej barwionej roślinnie skóry,
z subtelnym przeszyciem na grzbiecie. Gwarantuje posiadanie
unikatu o charakterystycznym zapachu, wyjątkowym odcieniu
i niepowtarzalnym rysunku. Indywidualizacja za pomocą tłoczeń.

N

notatnik
MODESTE

Nowoczesny, elastyczny notatnik w skórze, dla osób ceniących
wygodę i użyteczność. Posiada giętką okładkę zamykaną gumką
oraz wszyty w grzbiecie tunel na długopis. Każdy egzemplarz posiada
swój niepowtarzalny rysunek i został wykonany z wielką starannością
i dbałością o detale. Indywidualizacja za pomocą tłoczeń.

Wnętrze w linie
Dwa formaty do wyboru
Zaokrąglone narożniki bloku i okładki
Objętość: 192 strony
Perforowane strony: M 12 stron, S 16 stron
Tasiemka i gumka w kolorze oprawy
Papier: chamois
Druk: szary
Okładka: brązowa, bordowa, granatowa, zielona

N

Nobile M ~A5, 130x210
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Wnętrze w linie
Dwa formaty do wyboru
Zaokrąglone narożniki bloku i okładki
Objętość: M 168 stron, S 160 stron
Perforowane strony: M 12 stron, S 16 stron
Tasiemka w kolorze oprawy
Papier: chamois
Druk: szary
Okładka: brązowa, bordowa, granatowa, zielona

Nobile S ~A6, 90x160

Modeste M ~A5, 130x210

Modeste S ~A6, 90x160
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notatnik
QBOOK

Notatnik pełen koloru w giętkiej, aksamitnie gładkiej okładce.
Blok wraz z okładką tworzą jednolitą, prostą, geometryczną bryłę.
Praktyczna perforacja pozwala łatwo wyrwać małe karteczki lub
całe strony.
Indywidualizacja za pomocą hotstampingu.

Wnętrze w kratkę lub gładkie
Dwa formaty: A4 i A5
Objętość: 192 strony (w tym 16 perforowanych)
Papier: biały
Druk: szary
Okładka: czarna, popielata, niebieska, limonkowa,
pomarańczowa lub czerwona
Opcja: koperta z gumkami

notatnik
QUADRO

Praktyczny, elastyczny notatnik, zamykany gumką.
Registry dzielą wnętrze na cztery części, co umożliwia czytelne
prowadzenie różnych tematów w obrębie jednego notatnika.
Zawiera indeksowane strony oraz spis treści do wypełnienia.
Indywidualizacja za pomocą tłoczeń.

Wnętrze w linie lub w kratkę
Format: 165x221 mm
Objętość: 108 stron (w tym 12 perforowanych)
Papier: biały
Druk: szary
Okładka: pomarańczowa lub niebieska
Opcja: zakładka magnetyczna

QULTURA ZAPISU

QUADRO 422T ~B5, 165x221
www.qbook.pl

QUADRO 412T ~B5, 165x221
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notatnik
ALFARE

Użyteczny notatnik na spirali, dla osób praktycznych.
Poliplakowa okładka z charakterystyczną grafiką usztywnia bloczek
i ułatwia pisanie.
Spirala umożliwia wyrywanie kartek bez uszkodzenia bloku.
Indywidualizacja za pomocą naklejek logo-chrom lub logo-plex.

Wnętrze w linie
Dwa formaty do wyboru
Objętość: 192 strony
Papier: chamois
Druk: szary
Okładka: przejrzysta z pomarańczowym
nadrukowanym flockiem

notatnik
NOTO

Praktyczny notatnik oferowany w dowolnej oprawie.
Zawiera indeksowane strony oraz spis treści do samodzielnego
wypełnienia.
Na ostatniej stronie znajduje się tzw. wieczny kalendarz.
Możliwa pełna indywidualizacja.

Wnętrze w linie
Dwa formaty do wyboru
Objętość: 144 strony
Tasiemka: popielata
Papier: biały lub ecru
Druk: szaro-bordowy

N

ALFARE S ~A6, 90x160
NOTO 701T ~A4, 204x254

NOTO 703T ~A5, 143x203

notatniki
na życzenie
ALFARE M ~A5, 130x210
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N

model

1T

2T

3T

format

204x254 mm

165x221 mm

143x203 mm

liczba stron

144

144

144

papier

90 g/m2

80 g/m2

80 g/m2

wnętrze

kratka lub linie

kratka lub linie

kratka lub linie

dodatki

tasiemka popielata 3 mm

tasiemka popielata 3 mm

tasiemka popielata 3 mm

oprawa

twarda, fleximax,
piankowana

twarda, fleximax,
piankowana

twarda, fleximax,
piankowana
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214D – format zbliżony do B6 120x165 mm

Formaty

By dobrze ocenić
rozmiar bloku
kalendarza,
skorzystaj
z szablonów
w rzeczywistych
rozmiarach.
Gdy wybierzesz
właściwy – sprawdź
jego opis
i szukaj tego samego
oznaczenia
na stronach
z kalendariami
(28-31).

zbliżone do A4

213D – format zbliżony do A5 143x203 mm

215T – format zbliżony do A6 90x160 mm

202D, 202W, 212T – format zbliżony do B5 165x221 mm
211T – format zbliżony do A4 204x254 mm
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zbliżone do B5

zbliżone do A5

zbliżony do B6

zbliżone do A6

MERYTORYCZNE DODATKI

200D, 200T – format zbliżony do A4 203x283 mm

Blue 200D

Red 200T

Red 211T/Blue 211T

Mono 211T

Blue 202W

Red 202D

Red 212T/Blue 212T

Mono 212T

Red 213D/Blue 213D

Planer 213D

Red 214D

Red 215T/Blue 215T

Święta ruchome

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Dni świąteczne na świecie – kod QR

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Pory roku

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Rocznice ślubu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Kalendarz stuletni

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Kalendarzyki skrócone 2020, 2021, 2022

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Plany miesięczne na cały rok

tak

tak

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Plan roczny

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

nie

Mapa administracyjna Polski

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

Mapa samochodowa Polski

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

Mapa Europy

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

Strefy czasowe

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

Plan urlopowy

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

Zajęcia cykliczne

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Tabela rozliczenia kosztów

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Pierwsza pomoc

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

nie

nie

nie

Oświadczenie drogowe

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie
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Standardy wykonania kalendarzy
Kalendarz

format
bloku

gramatura
papieru
biały/ecru

kolor
papieru

liczba stron
(w tym
kolorowych)

liczba
stron
na notatki

perforacja
narożników

wycięte
registry

druk
registrów

oprawa

języki

Kalendarz

zakres godzin
w dni powszednie

układ
kalendarium

plan
roczny

dodatkowe planery
miesięczne

kalendarzyki skrócone
na każdej rozkładówce

fazy
Księżyca

mapy

Oświadczenie
komunikacyjne
(perforowane)

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, I

BLUE 200D

7-18 co godzinę

dzień na stronie, so. i nd. – poziomo

brak

13 miesięcy (I-XII bieżącego roku
i I przyszłego roku)

2 miesiące – bieżący i przyszły

brak

brak

brak

BLUE 200D

203x283

70

biały lub ecru

352

5 stron w linie

tak

tak

panoramiczne 1150
4 rzędy miesięczne
i tygodniowe

RED 200T

203x283

90

biały lub ecru

144

12 stron w linie, 13 stron w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
2 rzędy miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D

RED 200T

6-20 co godzinę

tydzień na rozkładówce

brak

13 miesięcy (I-XII bieżącego roku
i I przyszłego roku)

2 miesiące – bieżący i przyszły

brak

brak

brak

RED 211T

204x254

90

biały lub ecru

140 (12)

4 strony w linie, 5 stron w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
1 rząd miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F, RU

RED 211T

7-18 co godzinę

tydzień na rozkładówce

4 strony

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

12 miesięcy

brak

5 stron

2 kartki

BLUE 211T

204x254

90

biały lub ecru

140 (12)

4 strony w linie, 5 stron w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
1 rząd miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F, RU

BLUE 211T

7-18 co godzinę

tydzień na rozkładówce

4 strony

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

12 miesięcy

brak

5 stron

2 kartki

MONO 211T

204x254

90

biały

140

13 stron w linie

nie

nie

brak

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB

MONO 211T

brak podziału
godzinowego

13 miesięcy (od XII do XII), tydzień na lewej
stronie, część notatkowa na prawej

brak

1 miesiąc (I przyszłego roku)

2 miesiące – bieżący i przyszły

każdego dnia

brak

2 kartki

BLUE 202W

165x221

70

biały lub ecru

460 (12)

6 stron w linie, 5 stron w kropki

tak

tak

panoramiczne 900
4 rzędy tygodniowe

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, I

BLUE 202W

7-17 co godzinę

tydzień na rozkładówce, dzień na stronie

4 strony

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

12 miesięcy na rozkładówce tygodniowej,
2 miesiące na rozkładówce dziennej

brak

5 stron

2 kartki

RED 202D

165x221

70

biały lub ecru

364 (12)

1 strona w linie

tak

opcja

panoramiczne 1150
2 rzędy miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, I

RED 202D

8-18 co godzinę

dzień na stronie, so. i nd. – pionowo,
kalendarium z planami przed każdą
rozkładówką z 1 dniem nowego miesiąca

4 strony

13 miesięcy (I-XII bieżącego roku
i I przyszłego roku)

2 miesiące – bieżący i przyszły

brak

5 stron

2 kartki

RED 212T

165x221

80

biały lub ecru

140 (12)

4 strony w linie, 5 stron w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
1 rząd miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F

RED 212T

6-20 co dwie godziny

tydzień na rozkładówce

4 strony

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

2 miesiące – bieżący i przyszły

brak

5 stron

2 kartki

BLUE 212T

165x221

80

biały lub ecru

140 (12)

4 strony w linie, 5 stron w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
1 rząd miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F

BLUE 212T

6-20 co dwie godziny

tydzień na rozkładówce

4 strony

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

2 miesiące – bieżący i przyszły

brak

5 stron

2 kartki

MONO 212T

165x221

80

biały

140

13 stron w linie

nie

nie

brak

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB

MONO 212T

brak podziału
godzinowego

tydzień na lewej stronie,
część notatkowa na prawej

brak

1 miesiąc (I przyszłego roku)

2 miesiące – bieżący i przyszły

każdego dnia

brak

2 kartki

RED 213D

143x203

70

biały lub ecru

352 (16)

2 strony w linie, 3 strony w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
4 rzędy miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F, RU

RED 213D

7-17 co godzinę

dzień na stronie, so. i nd. – pionowo

6 stron

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

12 miesięcy

brak

5 stron

2 kartki

BLUE 213D

143x203

70

biały lub ecru

352 (16)

2 strony w linie, 3 strony w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
4 rzędy miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F, RU

BLUE 213D

7-17 co godzinę

dzień na stronie, so. i nd. – pionowo

6 stron

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

12 miesięcy

brak

5 stron

2 kartki

PLANER 213D

143x203

70

artamaculato

352

15 stron w kropki

nie

nie

brak

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F

PLANER 213D

7-20 co godzinę

dzień na stronie, so. i nd. – pionowo

12 stron

2 miesiące (XII poprzedniego
roku i I przyszłego roku)

1 miesiąc – bieżący

brak

brak

brak

RED 214D

120x165

70

biały lub ecru

352

12 stron w linie, 9 stron w kropki

tak

opcja

panoramiczne 900
2 rzędy miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, RU

RED 214D

7-17 co godzinę

dzień na stronie, so. i nd. – pionowo

6 stron

brak

2 miesiące – bieżący i przyszły

brak

brak

brak

RED 215T

90x160

60/70

biały lub ecru

144

19 stron w kropki

tak

nie

panoramiczne 900
2 rzędy miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F, RU

RED 215T

brak podziału
godzinowego

tydzień na rozkładówce

12 stron

brak

1 miesiąc – bieżący

brak

brak

brak

BLUE 215T

90x160

60/70

biały lub ecru

144

19 stron w kropki

tak

nie

panoramiczne 900
2 rzędy miesięczne

twarda, fleximax
lub piankowana

PL, GB, D, F, RU

BLUE 215T

brak podziału
godzinowego

tydzień na rozkładówce

12 stron

brak

1 miesiąc – bieżący

brak

brak

brak

RED 208T

300x105

80

biały

112

4 strony w kropki

nie

nie

brak

twarda

PL, GB, D, F

RED 208T

brak podziału
godzinowego

tydzień na rozkładówce

brak

brak

12 miesięcy

brak

brak

brak

42

43

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2020 roku
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
–
–
–
12.
13.

14.

15.

16.

17.
a)
b)
c)

Dla zawarcia umowy Zamawiający składa EDICA Sp. z o.o. ofertę-zamówienie na zasadach określonych poniżej.
Umowa co do każdego asortymentu może być zrealizowana w ilości +/- 2% (pow. 500 egz. +/- 1%).
Oferta-zamówienie składana w formie dokumentowej lub pisemnej powinna zawierać w szczególności następujące elementy
i informacje:
przedmiot zamówienia i cenę;
firmę (nazwę) Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest
działalność gospodarcza;
adres siedziby Zamawiającego oraz adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres siedziby;
NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Zamawiającego;
imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba
wskazana do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy,
w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy, akceptów oraz do odebrania przedmiotu zamówienia;
czytelny podpis Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu.
Jeżeli ofertę-zamówienie składają przedsiębiorcy działający w oparciu o umowę spółki cywilnej, informacje o jakich mowa
w ustępie 3. litera b, c dotyczyć powinny każdego wspólnika spółki cywilnej.
Na żądanie EDICA Sp. z o.o. Zamawiający (osoba działająca za Zamawiającego) przedstawi dokument potwierdzający umocowanie
pełnomocnika lub przedstawiciela do złożenia zamówienia, lub oświadczenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7., umowa sprzedaży kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Zamawiającego
potwierdzenia przyjęcia przez EDICA Sp. z o.o. oferty-zamówienia. EDICA Sp. z o.o. może nie przyjąć oferty lub przyjąć ją na zasadach
określonych w art. 681 Kodeksu cywilnego; brak niezwłocznej odpowiedzi EDICA Sp. z o.o. na ofertę-zamówienie nie może zostać uznany
za przyjęcie oferty-zamówienia. Oferty składane przez EDICA Sp. z o.o. nie mogą zostać przyjęte na zasadach określonych w art. 681
Kodeksu cywilnego i w tym zakresie stosowanie tego przepisu zostaje wyłączone.
Jeżeli po złożeniu przez Zamawiającego oferty-zamówienia EDICA Sp. z o.o. sporządzi i doręczy Zamawiającemu dokument –
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i jednocześnie złoży Zamawiającemu oświadczenie, że do zawarcia umowy konieczne
jest zaakceptowanie tego dokumentu, to umowa sprzedaży kalendarzy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez EDICA
Sp. z o.o. oświadczenia Zamawiającego o zaakceptowaniu dokumentu – Potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Odstąpienie od zawartej umowy, a także złożenie przez stronę oświadczenia, że nie spełni świadczenia, wymagają złożenia oświadczenia
w formie dokumentowej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
Zamawiający złoży EDICA Sp. z o.o. prawidłowe i ostateczne informacje i materiały konieczne do wykonania przedmiotu umowy, jakie,
zgodnie z umową, dostarczyć powinien Zamawiający (np. projekty, logotypy, matryce, gotowe druki). Jeżeli elementem przedmiotu
umowy ma być kolorowa strona reklamowa lub inny element konfekcji (drukowany lub haftowany), Zamawiający dostarczy wzory
kolorów lub numery kolorów PANTONE stosowane przez Zamawiającego. W przypadku przesłania gotowego projektu elementu
przedmiotu umowy, Zamawiający złoży ten gotowy element w tzw. plikach zamkniętych (najlepiej pełnowartościowy PDF).
Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 14., EDICA Sp. z o.o. zastrzega, iż nie będzie badać otrzymanych od Zamawiającego materiałów
do wykonania kalendarzy, w szczególności materiałów, o jakich mowa w ustępie 9., oraz treści w nich zawartych ani pod względem
formalnym, ani jakościowym, ani merytorycznym i wyłącza wobec tego swoją odpowiedzialność z powodu wad i błędów w kalendarzach,
które wynikną z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. EDICA Sp. z o.o. zastrzega także, iż nie będzie badać otrzymanych
od Zamawiającego materiałów do wykonania kalendarzy, w szczególności materiałów, o jakich mowa w ustępie 9., co do tego, czy
zawierają dane osobowe, informacje poufne lub inne informacje chronione prawem.
Jeżeli materiały, o jakich mowa w ustępie 9. zawierać będą dane osobowe, to Zamawiający zobowiązuje się:
poinformować EDICA Sp. z o.o. o tej okoliczności, w odpowiednim terminie przed przekazaniem materiałów,
udzielać EDICA Sp. z o.o. informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności o podstawie przetwarzania, rodzaju danych,
zawrzeć z EDICA Sp. z o.o. odpowiednią umowę regulującą przetwarzanie danych osobowych i dokonać innych czynności – jeżeli będzie
to wynikać z obowiązujących przepisów.
Postanowienia ustępu 11. stosuje się odpowiednio do informacji poufnych i innych informacji chronionych prawem.
EDICA Sp. z o.o. przygotuje, w szczególności w oparciu o informacje i materiały, o jakich mowa w ustępie 9., a następnie doręczy
Zamawiającemu, za pomocą poczty elektronicznej e-mail, graficzne projekty tłoczeń, projekty stron reklamowych, projekty opraw
indywidualnych i nadruków przedmiotu umowy.
Na życzenie Zamawiającego, złożone w formie dokumentowej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, EDICA Sp. z o.o. przygotuje projekty
graficzne, o jakich mowa w ustępie 13., dokonując przy tym składu i korekty materiałów Zamawiającego, o jakich mowa w ustępie 9. –
przeznaczonych do wykonania stron, jakie mają zostać przez EDICA Sp. z o.o. wydrukowane i zamieszczone w przedmiocie umowy (EDICA
Sp. z o.o. wykona skład i korektę nie więcej jednak niż 32 stron materiałów Zamawiającego dla jednej umowy).
Jeżeli strony tak postanowią w umowie lub gdy działający za EDICA Sp. z o.o. handlowiec uzna to za konieczne, EDICA
Sp. z o.o. wykona i doręczy Zamawiającemu próbne tłoczenia logo na okładkach kalendarzy, wydruk próbny (proof cyfrowy)
– w przypadku barwnego druku offsetowego, wydruk próbny – w przypadku druku cyfrowego lub barwny wydruk projektu nadruku na
tasiemce; podstawą przystąpienia do wykonywania przedmiotu dostawy nie będzie wydruk próbny – proof cyfrowy, dostarczony przez
Zamawiającego. Wydruk próbny (barwny wydruk) będzie wykonany zgodnie z normą ISO 12647:2-2004.
Projekty wskazane w ustępie 13. (w tym projekty wykonane w wyniku składu i korekty) oraz, w przypadkach wskazanych w ustępie
15., wydruki próbne (próbne tłoczenia, barwne wydruki) EDICA Sp. z o.o. przedłoży do akceptacji Zamawiającemu; w przypadku, gdy dla
wykonania kalendarzy zgodnie z postanowieniami ustępu 15., drukowane będą materiały w pełnym kolorze, to wydruk próbny (barwny
wydruk) zostanie wysłany Zamawiającemu po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów graficznych materiałów,
jakie mają zostać wydrukowane w pełnym kolorze, sporządzonych w formie elektronicznej.
Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 10. oraz ustępu 18., proces akceptacji służyć będzie:
w przypadku projektów graficznych, o jakich mowa w ustępie 13. – zbadaniu oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego treści projektu
graficznego oraz zastosowanych w projekcie kolorów,
w przypadku próbnych tłoczeń logo, o jakich mowa w ustępie 15. – zbadaniu oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego treści
(w szczególności układu),
w przypadku barwnych wydruków projektu nadruku na tasiemce, o jakich mowa w ustępie 15. – zbadaniu oraz zaakceptowaniu przez
Zamawiającego treści (w szczególności układu),
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w przypadku wydruków próbnych (proofów cyfrowych) – w przypadku barwnego druku offsetowego lub druku cyfrowego
– o jakich mowa w ustępie 15. – zbadaniu oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego treści oraz zastosowanych kolorów; wydruk próbny
(barwny wydruk) nie będzie podstawą do badania zastosowanych kolorów w przypadku kolorów PANTONE (nie będzie podstawą do
zastosowania kolorów w drukowanych materiałach).
18. Dla badania i akceptacji materiałów opisanych w ustępie 17. zastrzega się następujące zasady, obowiązujące przy wykonywaniu
przedmiotu zawartej umowy:
–
w przypadku projektów graficznych, wskazanych w ustępie 17. litera a – wydrukowane materiały w gotowym przedmiocie umowy
mogą różnić się od projektu graficznego odcieniem, jasnością lub nasyceniem barwy, wobec tego, że kolory zastosowane w projekcie
graficznym mogą wyświetlać się w różny sposób na różnych urządzeniach cyfrowych oraz wobec tego, że do akceptacji przedstawiane
mogą być projekty graficzne o rozdzielczościach innych niż zastosowane w materiałach będących podstawą produkcji,
–
w przypadku wydruków próbnych (proofów cyfrowych), wskazanych w ustępie 17. litera d – wydrukowane materiały w gotowym
produkcie mogą różnić się od wydruku próbnego (barwnego wydruku) w zakresie tolerancji określonej normą ISO 12647:2-2004 dla
druku offsetowego.
19. Zamawiający może zgłaszać uzasadnione uwagi do projektów graficznych i wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych
wydruków), co do ich poprawnego wykonania.
20. Akceptacja projektów wskazanych w ustępie 13. (w tym projektów wykonanych w wyniku składu i korekty) dokonana być
powinna poprzez oświadczenie Zamawiającego w formie dokumentowej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności); akceptacja
wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków), o jakich mowa w ustępie 15. dokonana być powinna poprzez
pisemne oświadczenie Zamawiającego (zastrzeżone pod rygorem nieważności), złożone na dostarczonych przez EDICA
Sp. z o.o. próbnych wydrukach (próbnych tłoczeniach, barwnych wydrukach) tych elementów kalendarzy.
21. EDICA Sp. z o.o. wykona skład oraz korektę i, w przypadkach wskazanych w ustępie 15., wydruki próbne (próbne tłoczenia, barwne
wydruki) jednorazowo; jeżeli zajdzie konieczność wykonania składu, korekty lub materiałów, opisanych w zdaniu pierwszym powyżej
po raz kolejny z przyczyn niedotyczących EDICA Sp. z o.o. (np. Zamawiający podczas badania materiałów na wcześniejszym etapie nie
dostrzegł błędów, które powinny zostać wykryte i zgłoszone podczas badania, Zamawiający złoży nowe lub poprawione materiały), EDICA
Sp. z o.o. wykona ponownie odpowiednie materiały, a kosztami ich wykonania oraz wysyłki obciąży Zamawiającego.
22. EDICA Sp. z o.o. przystąpi do wykonywania przedmiotu danej umowy po otrzymaniu od Zamawiającego wszystkich (ostatniego)
materiałów, koniecznych do wykonania całego przedmiotu danej umowy, jakie powinien dostarczyć Zamawiający,
w szczególności po otrzymaniu wszystkich elementów kalendarzy, jakie powinien dostarczyć Zamawiający, po otrzymaniu
wszystkich zaakceptowanych materiałów, projektów graficznych (w tym projektów wykonanych w wyniku składu i korekty)
i, w przypadkach, o jakich mowa w ustępie 15., zaakceptowanych wydruków próbnych (próbnych tłoczeń, barwnych wydruków).
23. Termin wykonania umowy przez EDICA Sp. z o.o. ustalony zostanie indywidualnie i liczony będzie od dnia złożenia przez Zamawiającego
w EDICA Sp. z o.o. wszystkich (ostatniego) materiałów, koniecznych do wykonania całego przedmiotu danej umowy, jakie powinien
dostarczyć Zamawiający, w szczególności prawidłowych elementów kalendarzy, jakie powinien dostarczyć Zamawiający, zaakceptowanych
zgodnie z postanowieniami niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW projektów graficznych (w tym projektów
wykonanych w wyniku składu i korekty) i, w przypadkach, o jakich mowa w ustępie 15., zaakceptowanych wydruków próbnych (próbnych
tłoczeń, barwnych wydruków). Termin ten liczony będzie od momentu złożenia przez Zamawiającego do EDICA Sp. z o.o. oświadczenia
o zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatniego materiału koniecznego do wykonania przedmiotu danej umowy.
24. Kalendarze będące przedmiotem umowy zostaną wykonane (będą wykonywane) zgodnie z normą ISO 12647:2-2004.
25. Zamówienie uważa się za wykonane z chwilą postawienia przedmiotu zamówienia przez EDICA Sp. z o.o. w miejscu wykonania umowy,
określonym zgodnie z postanowieniami ustępu 29. i, jeżeli miejscem wykonania umowy jest siedziba EDICA Sp. z o.o., poinformowania
o tym Zamawiającego.
26. Zamawiający zapłaci EDICA Sp. z o.o. cenę określoną w oparciu o aktualne ceny obowiązujące w EDICA Sp. z o.o., chyba że ustalono inną
cenę. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty ceny brutto. Dla ustalenia ceny brutto, jaką zobowiązany będzie zapłacić Zamawiający,
należy do cen wskazanych w obowiązującym cenniku EDICA Sp. z o.o., w sporządzanych przez EDICA Sp. z o.o. wycenach, kalkulacjach,
ofertach lub innych dokumentach podających cenę, doliczyć podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w chwili
powstania obowiązku podatkowego.
27. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej w umowie, to Zamawiający zapłaci EDICA Sp. z o.o. cenę w następujący sposób: 50%
łącznej ceny brutto z danej umowy – przed wydaniem przedmiotu umowy – tj. w terminie 7 dni od dnia zawarcia danej
umowy (zaliczka); pozostałą cześć ceny Zamawiający zapłaci EDICA Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez EDICA
Sp. z o.o. faktury podatku od towarów i usług VAT potwierdzającej wykonanie przedmiotu umowy (odpowiednio – potwierdzającej
wykonanie części przedmiotu umowy; zaliczka będzie rozliczana z ceną wydanego przedmiotu umowy, aż do wyczerpania zaliczki).
Zaliczka wskazana w zdaniu 1. nie stanowi zadatku, w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego.
28. W przypadku braku po stronie Zamawiającego współdziałania EDICA Sp. z o.o. uprawniona będzie do wyznaczenia Zamawiającemu
odpowiedniego terminu do podjęcia takiego współdziałania. W przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu EDICA Sp. z o.o.
uprawniona będzie do odstąpienia od umowy.
29. Miejscem wykonania umowy – wydania przedmiotu umowy – jest siedziba EDICA Sp. z o.o., chyba że strony w umowie postanowią
inaczej. Jeżeli strony ustalą, że koszty przewozu (transportu) przedmiotu umowy do miejsca innego niż siedziba EDICA Sp. z o.o. ponosi
EDICA Sp. z o.o., to w razie wątpliwości przyjmuje się, że strony nie dokonały zmiany miejsca wykonania umowy przez EDICA Sp. z o.o.
i miejscem tym pozostaje siedziba EDICA Sp. z o.o. W takim przypadku zastosowanie znajdą postanowienia art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego.
30. EDICA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych kalendarzy (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty
autorskie) w celu promocji swoich usług i asortymentu, chyba że strony, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, postanowią
inaczej.
31. Złożona oferta-zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Zamawiającego, że jest uprawniony do korzystania z materiałów,
logotypów jako przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw autorskich
na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający upoważnia EDICA Sp. z o.o. do korzystania
z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności do wprowadzenia do pamięci
komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie umowy, a także dla celu wskazanego w ustępie 30. do wprowadzenia
kalendarzy do obrotu. Zamawiający zwolni EDICA Sp. z o.o. z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką EDICA Sp. z o.o. poniesie
w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich.
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Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przedmiot umowy w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz
dokonać wszelkich czynności koniecznych dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie, zniszczenie lub
utratę przedmiotu zamówienia.
33. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych kalendarzach, Zamawiający prześle w formie dokumentowej, zastrzeżonej
pod rygorem nieważności, reklamację oraz partię wadliwych kalendarzy. EDICA Sp. z o.o. zobowiązana jest odpowiedzieć na reklamację
(w dowolnej formie) w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji i reklamowanej partii wyrobów. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na
reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji, co do jej przedmiotu, zakresu oraz wybór, w rozumieniu ustępu
34., zaproponowanego przez Zamawiającego, sposobu załatwienia reklamacji.
34. EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje się, według swego wyboru, usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne
od wad albo zaproponować Zamawiającemu obniżenie ceny, w stosunku odpowiednim do wad przedmiotu umowy. EDICA Sp. z o.o.
zobowiązuje się pokryć koszt przesyłania przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy kalendarzy, a w przypadku gdy załatwienie
reklamacji polegać będzie na wykonaniu nowych lub usunięciu wad egzemplarzy przedmiotu zamówienia EDICA Sp. z o.o. zobowiązuje
się dostarczyć nowe lub poprawione egzemplarze przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie 21 dni
roboczych od daty uznania reklamacji. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. zaproponuje Zamawiającemu obniżenie ceny, to z chwilą złożenia takiego
oświadczenia Zamawiającemu, cena ulegnie zmniejszeniu o kwotę wskazaną przez EDICA Sp. z o.o., chyba że z oświadczenia EDICA
Sp. z o.o. będzie wynikać co innego. Jeżeli Zamawiający dokonał już zapłaty ceny, to Zamawiającemu będzie przysługiwać w takim
przypadku roszczenie o zwrot odpowiedniej części ceny.
35. Wady stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyć uchybień, które mogły być wykryte
przez Zamawiającego podczas badania materiałów, wzorów i projektów, a mimo to nie zostały zgłoszone.
36. Przedmiot umowy nie może zostać uznany za niezgodny z umową (za wadliwy), jeżeli zostanie wykonany zgodnie z normą ISO 12647:
2-2004 – co do cech przedmiotu umowy regulowanych tą normą. Przedmiot umowy, wykonany zgodnie z zastrzeżeniami zawartymi
w ustępie 18., nie może zostać uznany za niezgodny z umową (za wadliwy).
37. Bez uszczerbku dla postanowień zdania 2. i zdania 3. poniżej, EDICA Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania kalendarzy Zamawiającemu. Zgłoszenie wad ilościowych nastąpić powinno,
pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, przy odbiorze kalendarzy, poprzez sporządzenie pisemnego protokołu podpisanego przez
Zamawiającego i przewoźnika. Inne wady zgłaszane mogą być, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, w terminie jednego miesiąca
od dnia wydania kalendarzy, z zachowaniem procedury reklamacyjnej określonej powyżej.
38. Kalendarium, jego układ i treść, w szczególności dane informacyjne (np. wykaz imienin i świąt – dni wolnych od pracy, mapy, odległości
pomiędzy miastami, strefy czasowe i in.) stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, i dobór tych informacji nie może być przedmiotem reklamacji.
39. Postanowienia ustępów 10., 33.–38. modyfikują regulacje dotyczące rękojmi, zawarte w Kodeksie cywilnym, a w zakresie nieuregulowanym
w tych ustępach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia ustępów 10., 33.–38. znajdą odpowiednie
zastosowanie do rękojmi za wady prawne. Postanowienia ustępów 10., 33.–38. modyfikują regulacje dotyczące rękojmi, zawarte
w Kodeksie cywilnym także co do umów, której stroną jest przedsiębiorca, o jakim mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego (tj. osoba
fizyczna zawierająca daną umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada
ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
dodatkowo, co do takiej osoby wyłącza się stosowanie art. 5562 Kodeksu cywilnego).
40. Katalog, ani jakiekolwiek inne oświadczenia, materiały EDICA Sp. z o.o. nie będą stanowić publicznych zapewnień EDICA Sp. z o.o., co
do właściwości przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający będzie sprzedawał przedmiot umowy konsumentom, albo przedsiębiorcom, do
których zastosowania znajdzie art. 5765 Kodeksu cywilnego, to zobowiązany jest powiadomić te osoby o tym, że materiały wskazane
w zdaniu 1. nie stanowią publicznych zapewnień EDICA Sp. z o.o., co do właściwości przedmiotu umowy. Katalog, niniejszy dokument, ani
jakiekolwiek inne materiały EDICA Sp. z o.o., nie zawierają oświadczeń gwarancyjnych EDICA Sp. z o.o., chyba że EDICA Sp. z o.o. w sposób
wyraźny złoży takie oświadczenia.
41. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach
opisanych w niniejszym ustępie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu tylko wówczas, jeżeli wyznaczy
EDICA Sp. z o.o., pod rygorem nieważności w formie pisemnej, dodatkowy termin na wykonanie umowy, nie krótszy niż 5 dni roboczych
(termin ten liczony będzie od doręczenia EDICA Sp. z o.o. złożonego w odpowiedniej formie oświadczenia o wyznaczeniu dodatkowego
terminu) i jeżeli EDICA Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie nie wykona umowy. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. dopuści się zwłoki tylko co do części
świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do tej części. Postanowienia niniejszego ustępu modyfikują
i uszczegółowiają postanowienia art. 491 Kodeksu cywilnego. Wyłączone zostaje zastosowanie postanowień art. 479 oraz 492 zdanie
2. Kodeksu cywilnego. Opóźnienie EDICA Sp. z o.o. nie może zostać uznane za oświadczenie, że EDICA Sp. z o.o. nie spełni świadczenia.
42. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy przez EDICA Sp. z o.o., w wysokości 0,2%
ceny netto za wykonanie przedmiotu danej umowy. Jeżeli EDICA Sp. z o.o. pozostawać będzie w zwłoce z wykonaniem części przedmiotu
danej umowy, to kara umowna liczona będzie od ceny netto tej części przedmiotu danej umowy, z jakiej wykonaniem EDICA Sp. z o.o.
pozostawać będzie w zwłoce.
43. Odpowiedzialność odszkodowawcza EDICA Sp. z o.o. z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy, w tym także
odpowiedzialność oparta o karę umowną, ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu danej umowy. EDICA
Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania przez
EDICA Sp. z o.o. jakiejkolwiek umowy.
44. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą ceny (choćby w części) lub jakichkolwiek kwot należnych EDICA Sp. z o.o. wynikających
z jakichkolwiek umów, do których znajdą zastosowanie niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, to EDICA Sp. z o.o. może powstrzymać
się, do dnia uregulowania płatności, z wykonywaniem lub wydaniem Zamawiającemu przedmiotu jakiejkolwiek umowy łączącej EDICA
Sp. z o.o. z Zamawiającym; powstrzymanie się przez EDICA Sp. z o.o. z wykonywaniem lub wydaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy
nie będzie stanowiło podstawy do powstrzymywania się przez Zamawiającego ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia wobec EDICA
Sp. z o.o.; postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają innych uprawnień EDICA Sp. z o.o., w szczególności nie wyłączają prawa do
żądania odsetek za czas opóźnienia.
45. Projekty kalendariów stanowią utwór chroniony postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Korzystanie z tego utworu, w szczególności wykonanie kalendarzy książkowych w oparciu o projekt kalendarium, wymaga
zgody EDICA Sp. z o.o. Projekty kalendarzy, okładek autorskich, wyklejek, wklejek, wszywek (innych elementów drukowanych) wykonane
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przez EDICA Sp. z o.o. podlegają ochronie przewidzianej w prawie autorskim i korzystanie z nich wymaga zgody EDICA Sp. z o.o.
Informacje zawarte w kalendarzach będących przedmiotem umowy, w szczególności dane informacyjne (np. mapy), są aktualne na
dzień 1 stycznia 2020 roku.
Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW stosuje się odpowiednio do umowy także wówczas, gdy
przedmiotem umowy będą inne niż kalendarze towary z asortymentu EDICA Sp. z o.o., w szczególności notesy.
Katalog nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert lub do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy.
Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW zostały przygotowane dla Zamawiających, niebędących
konsumentami. Jeżeli jednak stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW będzie
konsument, to w zakresie uregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisy te znajdą zastosowanie zamiast
odpowiednich postanowień niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, a w szczególności zamiast postanowień dotyczących
rękojmi, jurysdykcji, zasad wydania przedmiotu umowy, niezgodnych z tymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami. Zapisy niniejszych
OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi konsumentów
nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami. Jeżeli stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE
WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW będzie konsument, to konsumenta nie będą wiązać nieuzgodnione indywidualnie zapisy niniejszych
OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco
naruszając jego interesy, w szczególności konsument nie będzie związany postanowieniami dotyczącymi wyłączenia lub ograniczenia
odpowiedzialności EDICA Sp. z o.o. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zapisami, które narzucają rozpoznanie sprawy
przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy, zapisami wyłączającymi stosowanie postanowień art. 492 Kodeksu
cywilnego.
Jeżeli stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW będzie przedsiębiorca, o jakim
mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego (tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści umowy, do jakiej zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej), to takiego
przedsiębiorcę nie będą wiązać nieuzgodnione indywidualnie zapisy niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, jeżeli
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy; w szczególności taki
przedsiębiorca nie będzie związany postanowieniami dotyczącymi wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności EDICA Sp. z o.o. za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zapisami, które narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest
miejscowo właściwy. Zapis niniejszego ustępu stosuje się do umów zawieranych po 31 maja 2020 roku.
Osoba fizyczna – zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa EDICA Sp. z o.o., może odstąpić od takiej umowy
bez podawania przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia opisane w zdaniu poprzednim można wykonać w terminie 14 dni od objęcia
kalendarzy w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć korzystając, między innymi,
z załącznika numer 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający
zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu kupionych kalendarzy do EDICA Sp. z o.o. Uprawnienie do odstąpienia od
umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
Zamawiającego (np. kalendarze indywidualizowane, np. zawierające wklejkę, wyklejkę, indywidualne tłoczenia, nadruki, indywidualne
kalendaria, indywidualnie przygotowaną tasiemkę, indywidualne oprawy itp.). Zapis niniejszego ustępu stosuje się do umów
zawieranych po 31 maja 2020 roku.
Zamawiający wyraża zgodę na:
przesyłanie Zamawiającemu informacji handlowej EDICA Sp. z o.o. (informacji służącej do promowania towarów, usług lub wizerunku
EDICA Sp. z o.o.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego
EDICA Sp. z o.o.
Za dni robocze uznaje się wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej
zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.
Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW rozstrzygał
będzie sąd właściwy dla siedziby EDICA Sp. z o.o. Siedziba EDICA Sp. z o.o. stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 7
pkt. 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1) Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu
oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30 października 2007 roku.
Spory, które mogą wyniknąć z umów, do jakich zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, rozstrzygane będą
przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej, sądom tym przysługuje jurysdykcja niewyłączna.
Umowy (stosunki prawne) łączące EDICA Sp. z o.o. oraz Zamawiającego regulowane są przepisami prawa obowiązującymi
w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności postanowieniami Tytułu XI Księgi III Kodeksu cywilnego (art. 535–602 Kodeksu cywilnego),
regulującymi umowę sprzedaży. Do umów (stosunków prawnych) opisanych powyżej nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.
Realizacja obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych wynikającego z art. 13 oraz art. 14 RODO
realizowana jest przez Administratora – EDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fortecznej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
KRS pod numerem 0000312356, na witrynie internetowej EDICA Sp. z o.o. pod adresem: https://www.edica.pl/polityka-prywatnosci/.
W celu nawiązania kontaktu z osobą wyznaczoną przez EDICA Sp. z o.o. w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy
o przesyłanie korespondencji na adres siedziby EDICA Sp. z o.o. lub adres e-mail: odo@edica.pl.
EDICA Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu postanowień art. 4 punkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
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