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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie publikacji – monografii wraz z korektą 

edytorską. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania publikacji – monografii wraz z korektą 

edytorską na temat profilaktyki uzależnień (ostateczny tytuł ustalony w toku wzajemnych 

ustaleń Wykonawcy z Zamawiającym). 

 

1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania publikacji 

– monografii wraz z korektą edytorską na temat profilaktyki uzależnień (ostateczny tytuł 

ustalony w toku wzajemnych ustaleń Wykonawcy z Zamawiającym). 

1) Monografia naukowa rozumiana jest, jako recenzowana publikacja książkowa, 

przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; opatrzona 

przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem 

naukowym. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zredagowanych naukowo i językowo 

plików przygotowanych do druku monografii gromadzącej wszechstronną wiedzę z różnych 

dziedzin nauki poświęconych alkoholowi, jego naturze, historii używania, epidemiologii, 

jego działaniu, o skutkach dla osób używających a także o zapobieganiu szkodom 

powodowanym przez alkohol. 

3) Zawartość monografii ma być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, którzy  

w swojej pracy zawodowej czy w procesie zdobywania wiedzy naukowej bądź pogłębiania 

zainteresowań znajdą w tej monografii zarówno informacje podstawowe jak i pogłębione 

naukowo z każdej z dziedzin, które będą składać się na treść monografii. 

4) Zawartość publikacji mają stanowić wyłącznie prace oryginalne, niepublikowane 

wcześniej oraz nieprzedstawione do publikacji w innym wydawnictwie. 

 

2. Wymagania techniczne/Zakres zamówienia. 

1) Publikacja w języku polskim (korekta tekstu pod względem stylistycznym, 

frazeologicznym, interpunkcyjnym i gramatycznym – zgodnie z regułami języka 

polskiego, utrzymanie prawidłowego formatu tekstu, utrzymanie naukowego charakteru 

tekstu),  

2) Objętość publikacji musi mieścić się w przedziale 700-800 stron znormalizowanego 

maszynopisu, w formacie A-4 (czcionka Times New Roman 12p, odstępy 1,5 wiersza).  



 
 
 
 

 

3) Wykonanie prac graficznych (korekta techniczna materiału ilustracyjnego). Pliki powinny 

być opracowane graficznie w sposób czytelny, atrakcyjny dla odbiorcy, z wyróżnieniem 

istotnych treści. Wykresy i tabele muszą być czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy. 

4) Zamawiający nie przewiduje wykorzystania zdjęć w publikacji. 

5) Wykonanie w ramach umowy projektu graficznego okładki Publikacji. Ostateczne 

opracowanie graficzne (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

6) Publikacja powinna być podzielona na bloki tematyczne (działy) zawierających spójne 

tematycznie rozdziały, skonstruowane w konwencji oryginalnych autorskich artykułów 

naukowych z przytoczoną literaturą, zgodnie ze standardem APA (zestaw reguł 

opracowanych w celu ułatwienia rozumienia piśmiennictwa z nauk społecznych).  

Każdy z działów powinien mieć krótkie streszczenie. Objętość działów monografii 

powinna mieścić się w przedziale stron wskazanym poniżej dla każdego z bloków 

tematycznych. 

 

3. Proponowane bloki tematyczne - zawartość merytoryczna działów  

/objętość – przedział stron/ 

1) Powszechność zaburzeń związanych z używaniem alkoholu /15-20 stron/ 

2) Wpływ alkoholu na organizm człowieka /95-105 stron/ 

3) Modele używania alkoholu /50-60 stron/ 

4) Profilaktyka problemów alkoholowych /105-115 stron/ 

5) Zaburzenia związane z używaniem alkoholu /55-65 stron/ 

6) Alkohol a leki /15-25 stron/  

7) Wsparcie i leczenie osób nadużywających alkoholu /295-305 stron/ 

8) Analiza skutków ekonomicznych nadużywania alkoholu /20-25 stron/ 

9) Polski system rozwiązywania problemów alkoholowych /50-60 stron/ 

 

4. Układ monografii.  

1) Wstęp (lub Wprowadzenie), zawierający uzasadnienie podjętych zagadnień na 

podstawie przeglądu piśmiennictwa; względnie obejmujący zarys dziedziny, w której 

dokonujemy przeglądu; 

2) Wyczerpujące przedstawienie zagadnienia w podziale na rozdziały, w oparciu 

o obszerny przegląd piśmiennictwa. 

3) Podsumowanie i wnioski powinno stanowić podsumowanie, analizę, względnie syntezę 

istniejącego stanu wiedzy z danej dziedziny, tematyki badawczej. Zaleca się, żeby 

przegląd był krytyczny i wnosił coś nowego. 

4) Tabele oznaczone kolejnymi cyframi arabskimi należy przesłać na oddzielnych kartkach. 

Tytuły powinny być zwięzłe. Każdy rysunek lub zdjęcie powinny posiadać dołączony opis 

zawierający syntetyczną informację o treści i ewentualne objaśnienia (legendę) w języku 

polskim. W tekście pracy powołanie się na rysunek lub zdjęcie winno być zaznaczone 

stosownym odnośnikiem lub informacją. Przy użyciu skrótów należy je objaśnić 



  

w miejscu, gdzie pojawiają się po raz pierwszy, Jednostki miar należy podawać według 

Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI. 

5) Streszczenie (co najmniej 1 strona A4, ale nie więcej niż 3 strony). 

 

 

5.  Termin wykonania:  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy nie później niż do dnia  

30 czerwca 2023 r.  

 

6. Logotypy do wykorzystania w publikacji: 
Logotyp Zamawiającego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej): 

 
 
 
Logotyp Marki Mazowsze: 

 
 
 
Piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”: 

 

 
 
Pełny logotyp dot. finansowania: 

 


