
Załącznik nr 3 - procedura testów akceptacyjnych (odbiorczych) 
Systemu zadruku w technologii ink-jet na surowcach powlekanych 
 
Warunkiem odbioru Systemu jest prawidłowe wykonanie testów opisanych w niniejszym 
załączniku przy jednoczesnym potwierdzeniu utrzymania jakości i poziomu kosztów 
produkcji prac wzorcowych, przedłożonych wraz z ofertą. 
 

1. Opis procedury testowej 
1. testy weryfikacyjne względem wydruków wzorcowych 

a. wydrukowanie 10 egz wnętrz z każdego rodzaju pracy 
i. Coolmind 
ii. Speak Up, Beginner 1 
iii. Elg&Co 
iv. Szkolenie kota w 10 minut 
v. Klar ferdig norsk arb 3 

b. wydrukowanie 100 egz każdej z okładek 
i. Prawo karne materialne 
ii. Finale auf Foehr 
iii. Katalog ślubny 
iv. We create a dish together 
v. Totem cover 

c. porównanie jakości wydrukowanych i wzorcowych materiałów  
i. ocena wizualna w komorze świetlnej emitującej znormalizowane 

światło D50 
ii. pomiar punktów o stałym nasyceniu przy wykorzystaniu urządzenia 

X-Rite i1 Pro 2 (delta E ≦ 1,2) 
d. zmierzony/obliczony poziom zmiennych kosztów produkcji dla każdej pracy, 

zgodny z podanymi w ofercie (maksymalne odchylenie kosztów wynosi 5%). 
Sposób pomiaru musi uwzględniać dodatkowe koszty w tym czyszczenie 
(także dla procedury zimnego startu Systemu) 

2. testy dodatkowe  
a. test rejestracji i registrów  przód / tył  (wydruk specjalnego pliku testowego, 

brak przekosów) 
- tolerancja +/- 0,1 mm  
- tolerancja +/- 0,03 mm kolor / kolor,  
- tolerancja +/- 0,3 mm duplex 
b. przeprowadzenie skutecznej procedury kalibracji / dodawania nowego rodzaju 

papieru  
c. test procedury restartu maszyny i wznowienia przerwanej pracy - kontynuacja 

wydruku bez widocznych zmian w jakości 
 
 
 
 
 



2. Konfiguracja Systemu 
 
 

nazwa nr seryjny jest uwagi 

    

    

    

    
 
 

3. Aplikacje wzorcowe 
 
 
 

Tytuł Plik 

  

Coolmind ColourJob5_105x138_120p.pdf 

Speak Up, Beginner 1 ColourJob1_205x290_232p.pdf 

Elg&Co ColourJob2_210x265_188p.pdf 

Szkolenie kota w 10 minut ColourJob6_158x235_144p.pdf 

Klar ferdig norsk arb 3 ColourJob10_210x297_52p.pdf 

  

Prawo karne materialne Prawo karne materialne MONTAZ 750x585 

Finale auf Foehr Finale_auf_Foehr MONTAZ 750x585 

Katalog ślubny Katalog ślubny MONTAZ 750x585 

We create a dish together We create a dish together MONTAZ 750x585 

Totem cover TOTEM Cover MONTAZ 750x585 

 
 

4. Testy jakościowe 
 
 
 

Plik / TEST Papier OK Uwagi 

Coolmind    

Speak Up, Beginner 1    



Elg&Co    

Szkolenie kota w 10 minut    

Klar ferdig norsk arb 3    

Prawo karne materialne    

Finale auf Foehr    

Katalog ślubny    

We create a dish together    

Totem cover    

 
5. Testy dodatkowe 

 

Plik / TEST Info OK Uwagi 

test rejestracji i registrów 
przód / tył duplex   

test rejestracji i registrów 
przód / tył kolor/kolor   

procedura kalibracji / 
dodawania nowego rodzaju 

papieru  
   

procedury restartu maszyny i 
wznowienia przerwanej pracy porównanie jakości   

 
 
 

6. Koszty produkcji 
 
Szczegółowe dane zostaną uzupełnione w pliku google sheet dla każdej z pracy oraz 
podsumowane dla całego koszyka.  
 
 
 

Tytuł Plik Kolor 
Objetość 

[stron] 
Format 

     

Coolmind ColourJob5_105x138_120p.pdf 4+4 120 105 x 138 mm 



Speak Up, Beginner 1 ColourJob1_205x290_232p.pdf 4+4 232 205 x 290 mm 

Elg&Co ColourJob2_210x265_188p.pdf 4+4 188 210 x 265 mm 

Szkolenie kota w 10 minut ColourJob6_158x235_144p.pdf 4+4 144 158 x 235 mm 

Klar ferdig norsk arb 3 ColourJob10_210x297_52p.pdf 4+4 52 210 x 297 mm 

     

Prawo karne materialne Prawo karne materialne MONTAZ 

750x585 4+0 1 310 x 205 mm 

Finale auf Foehr Finale_auf_Foehr MONTAZ 750x585 4+0 1 285 x 220 mm 

Katalog ślubny Katalog ślubny MONTAZ 750x585 4+0 1 490 x 297 mm 

We create a dish together We create a dish together MONTAZ 

750x585 4+0 1 442 x 216 mm 

Totem cover TOTEM Cover MONTAZ 750x585 4+0 1 430 x 265 mm 

 
 
łączny koszt miesięczny  

koszt 60 miesięczny  
 
 
 
  



 
7. Podsumowanie 

 

Akceptacja  Uwagi 

akceptacja   

akceptacja warunkowa / 
częściowa   

brak akceptacji   

 
Uwagi / komentarze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
data: ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Dostawcę Za Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k. 


