
 
 

Przedsięwzięcie finansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
oraz budżetu państwa 

 

          Załącznik  nr 8 do SIWZ  

Zakres  Zadań Wykonawcy 

 

Usługa polegająca na: 

- przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych: opracowanie i 
przygotowanie projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk 
plakatów,  
- dostarczeniu gadżetów promocyjnych: teczki konferencyjnej, rozgałęźnika 
USB 2.0 z czterema wejściami oraz praktycznym uchwytem na wizytówki, 
długopisów z niebieskim wkładem, lampką LED i gumką ułatwiającą obsługę 
smartfonów.  

 

Nr ref. ZP/PN/SZP/51/2013 

 

Termin realizacji usługi: do 08.11.2013 roku. 

 

 

 

1. Wymagane warunki w zakresie umieszczenia obowiązkowych znaków graficznych: 

 

a) Na każdym przedmiocie objętym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do 

umieszczenia znaku graficznego logotypu Komisji Europejskiej, który  Zamawiający 

przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

zasad tworzenia reprodukcji emblematów.  

b) Na każdym wskazanym przez Zamawiającego przedmiocie objętym  zamówieniem, 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia znaku graficznego (loga) instytucji 

realizującej Projekt oraz loga projektu, które otrzyma w wersji elektronicznej od 

Zamawiającego.  

 

 

2. Na każdym przedmiocie objętym zamówieniem powinna znaleźć się informacja o 

współfinansowaniu wraz z logotypami. Treści informacji zostaną przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego w wersji elektronicznej. 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona projekt graficzny każdego z 

przedmiotu objętego zamówieniem(zgodnie z sugestiami Zamawiającego) i przedłoży 

Zamawiającemu do zatwierdzenia i akceptacji przed zleceniem do druku.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji po minimum 

trzy wzory/projekty każdego z materiałów promocyjnych opisanych w Tabeli 1 z 

umieszczonymi na nich logami oraz innymi wymaganymi elementami graficznymi. 
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Zamawiający wybierze z przedstawionych wzorów jeden, który zostanie przekazany do 

realizacji. Zamawiający zastrzega sobie na akceptację 5 dni roboczych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzania projektu graficznego przedmiotów 

objętych zamówieniem przeznaczonych do druku, bez możliwości dokonywania 

późniejszych zmian przez Wykonawcę. 

6. Materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu 15 dni roboczych od dnia 

zaakceptowania ostatecznej wersji graficznej. 

7. Dostarczane materiały będą spełniały wymagania Zamawiającego jeżeli ich jakość będzie 

odpowiadała co najmniej jakości artykułów tzw. próbnych, zatwierdzonych do produkcji 

przez Zamawiającego. 

8. Wszystkie materiały Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego. 

9. Wytyczne w zakresie współpracy: 

a) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prowadzenie zlecenia oraz osobę 

zastępującą prowadzącego zlecenie, w przypadku jego nieobecności; 

b) Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi zgłoszone 

przez Zamawiającego (korekty po składzie), w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia; 

c) Współpraca będzie polegała na bezpośrednich, telefonicznych i mailowych 

kontaktach; 

d) Kontakty bezpośrednie będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego z 

częstotliwością uzależnioną od potrzeb Zamawiającego. 

10. Z chwilą przekazania Zamawiającemu prac wykonanych przez Wykonawcę, należyte 

wykonanie usługi zostanie potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem odbioru 

(Uwaga: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za usługi (czynności) faktycznie 

Wykonane). 

11. Opracowanie projektów materiałów wykazanych w Tabeli 1. następuje i z przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 
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Tabela 1. Wymagane warunki w zakresie wymienionej usługi 

 

 

 

Uwaga: 

Usługa będąca przedmiotem przyszłej umowy posiada charakter złożony. Obejmuje 

opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów wskazanych w tabeli, druk tych 

materiałów na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 

Lp. 
Przedmiot usługi Ilość/sztuki 

materiał wydruku                        

i gramatura 
rozmiar ilość kolorów uwagi 

1 Plakat 100 
Papier kreda 135gr/m2, 

błysk,  

Zbliżony do 

B2 500mm x 707mm 

Nadruk 

cyfrowy, 4 

kolory nadruku 

1 strona; 

Wymagane 

oznaczenie 

zgodnie z 

zasadami 

promocji 

projektów UE 

 

2 Teczka konferencyjna 500 Papier kreda matt – 350g 

Po złożeniu: 217 x 

302mm; skrzydło 

pionowe: 46 x 

302mm; Skrzydło 

poziome: 30x217mm 

4+0 (full color 

jednostronny) 

Wymagane 

oznaczenie 

zgodnie z 

zasadami 

promocji 

projektów UE 

 

3 Długopis 500 Plastik i metal 12,5 x Ø 1,00 

Nadruk 1 kolor 

dwustronnie; 

kolor: srebrno-

niebieski; 

tempodruk 

Wymagane 

oznaczenie 

zgodnie z 

zasadami 

promocji 

projektów UE; 

produkt zawiera 

baterię, wkład 

niebieski 

4 

Rozgałęźnik USB 2.0 z 

czterema wejściami oraz 

praktycznym uchwytem na 

wizytówki 

200 Plastik (biały) 7 x 9,6 x 4,6 cm 

Kolor biały; 

tempodruk - 1 

kolo 

dwustronnie 

Wymagane 

oznaczenie 

zgodnie z 

zasadami 

promocji 

projektów UE 
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Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie materiałów w oparciu o treści i elementy 

graficzne dostarczone przez Zamawiającego, co nie jest jednoznaczne z tym, iż powinien 

bazować tylko i wyłącznie na otrzymanych materiałach. Zamawiający zgodnie z umową 

zobowiązany będzie jedynie do dostarczenia materiałów typu logotypy projektu i instytucji, 

zdjęcia. Zadaniem Wykonawcy jest stworzenie elementów graficznych plakatu, teczki, 

rozgałęźnika i długopisu przy czym poprzez pojęcie „projektowanie” Zamawiający rozumie 

merytoryczny oraz twórczy i kreatywny rodzaj działalności, którego celem jest otrzymanie 

wzoru zamierzonego przedmiotu.  

 


