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Gmina Mielec        Nr sprawy: PUE.271.13.2013 

Adres: ul. Jadernych 7  

39-300 Mielec 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

„Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-

00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski 

Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 

Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

1. Zamawiający:  

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec  

Adres strony internetowej: www. gmina.mielec.pl 

Tel.: 177730590; Faks: 177730591  

2. Oznaczenie postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (zwana dalej SIWZ) oznaczone jest znakiem: PUE.271.13.2013. Wykonawcy zobowiązani są 

do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z zamawiającym. Postępowanie 

prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w 

postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim.  

3. Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone z 

zastosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 

ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.  

4. Przedmiot zamówienia:  

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych 

dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny 

rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. 

Promocja i Współpraca. 

4.2. Przedmiot zamówienia składa się z czterech części: 

- Część I – dostawa wydawniczych materiałów informacyjno-promocyjnych; 

- Część II – dostawa materiałów reklamowych do celów promocyjnych; 

- Część III – dostawa i montaż sprzętu wystawowego oraz hali namiotowej do celów promocyjnych; 
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- Część IV – dostawa i montaż witaczy na rzecz Gmin: Mielec, Baligród i Tuszów Narodowy do celów 

promocyjnych. 

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.  

4.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0; 22100000-1; 221400 00 -3; 22150000-6; 

22160000-9; 22114300-5; 22462000-6; 39522530-1; 39154000-6; 31523200-0. 

5. Termin realizacji zamówienia:  40 dni od dnia zawarcia umowy. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:  

6.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone ustawą 

Prawo zamówień publicznych (w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz niniejszą specyfikacją, a ponadto spełniają warunki, 

dotyczące: 

6.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

 Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

6.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej: 

- w zakresie części I - dwie usługi o wartości co najmniej 50.000, 00  złotych brutto każda, których 

przedmiotem była dostawa wydawniczych materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym co najmniej 

jedna usługa obejmującą swym zakresem druk i dostawę albumów promocyjnych lub druk i dostawę 

map; 

- w zakresie części II – jedną usługę o wartości co najmniej 25.000, 00  złotych brutto, której 

przedmiotem była dostawa materiałów promocyjno-reklamowych, odpowiadających rodzajem 

dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. co najmniej długopisy lub zestawy 

piśmiennicze lub smycze lub kubki lub koszulki; 

- w zakresie części III - jedną usługę odpowiadającą rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 

zamówienia tj. stoisko wystawiennicze lub hala namiotowa o konstrukcji stalowej; 

- w zakresie części IV - jedną usługę odpowiadającą rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 

zamówienia tj. dostawa i montaż witaczy. 

6.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

6.1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie polegał na 
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złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

6.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia /nie 

spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 

z postępowania. 

6.3. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana 

jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej 

wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być 

złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

7. Dokumenty wymagane od wykonawców dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu:  

7.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 

i dokumentów, określonych w niniejszej specyfikacji, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą, to jest: 

7.1  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 

należy przedłożyć: 

7.1.1.  Oświadczenie wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu według druku stanowiącego załącznik 4 do specyfikacji. 

7.1.2.  W celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: wykaz wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.- 

według druku stanowiącego załącznik 5 do specyfikacji.  

7.1.3. Dowodami, o których mowa w pkt 7.1.2. są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 

w pkt 1. 

7.1.4. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 7.1.3, 

może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług i ich prawidłowe ukończenie, 

określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

7.1.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu  innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
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zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

8. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:  

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

następujące dokumenty:  

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;  

8.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

8.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

8.3. Dokumenty, o których mowa w 8.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

8.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2., zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

8.5.W przypadku spółki cywilnej czy konsorcjum  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  składa każdy ze wspólników lub  partnerów z 

osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

8.6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8 SIWZ. 

8.7. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z treścią pkt 6 Formularza Oferty. 

9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 

przekazują faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym przypadku dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.  

9.2. Złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1, w formie innej niż określona w ww. punkcie, będzie 

nieskuteczne.  
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9.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

- Agnieszka Maj, e-mail: radca@agnieszkamaj.pl, tel: 604-455-613, fax: 17 583 15 00; 

- Eliza Fieluba, e-mail: e.fieluba@ug.mielec.pl, tel: 177730590, faks: 177730591. 

9.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert -pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 9.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na własnej stronie internetowej.  

9.7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ.  

9.8. Zmiana dokonana w sposób wymieniony w pkt. 9.7 przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.  

9.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

9.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na 

stronie internetowej.  

9.11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

pkt. 9.4.  

9.12. Wszelkie dokumenty, które zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej, 

dostępne będą pod adresem: www.gmina.mielec.pl  

10. Wymagania dotyczące wadium: 

10.1. Zamawiający niw wymaga wniesienia wadium. 

11. Termin związania ofertą:  

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni.  

11.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  

12. Opis sposobu przygotowania oferty:  

12.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej części zamówienia przygotowaną 

według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty na wszystkie części 

mailto:radca@agnieszkamaj.pl
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zamówienia należy złożyć odrębną ofertę (zawierającą komplet dokumentów wskazanych  w SIWZ) 

na każdą część zamówienia. 

12.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wykonawcy.  

12.4. Oferta winna zawierać: Formularz oferty -wypełniony zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do SIWZ.  

12.5. Wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 12.4, wykonawcy zobowiązani są złożyć:  

12.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 7 i 8 SIWZ;  

12.5.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych 

wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których 

pełnomocnik jest upoważniony.  

12.5.3. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy 

spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej 

czynności.  

12.5.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 

wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o 

udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 Ustawy).  

12.6. Oferta, oświadczenia, dokumenty i załączniki, dla których zamawiający określił wzory w niniejszej 

SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.  

12.7. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w 

formie zapewniającej czytelność i trwałość jej treści.  

12.7.1. Wykonawca chcący zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, powinien informacje te wydzielić w składanej ofercie (np. poprzez umieszczenie ich w 

kopercie z napisem „TAJNE”). Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), 

adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

12.8. Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami i załącznikami winna być podpisana przez wykonawcę 

lub, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez ustanowionego 

przez nich, zgodnie z art. 23 Ustawy, pełnomocnika.  

12.9. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane 

lub parafowane przez wykonawcę -w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

12.10. Dokumenty określone w Rozdziale 7 i 8 SIWZ winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b 

Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, winny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  

12.11. Pełnomocnictwa określone w pkt. 12.5.2-12.5.4 SIWZ należy złożyć w oryginale lub w kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.  

12.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

12.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12.14. Wszystkie strony oferty, a także oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ, winny 
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być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę. Warunki te nie 

stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednak wszelkie 

negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z ich nie spełnienia będą obciążały wykonawcę.  

12.15. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie 

oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego: Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec oraz opisanej w 

następujący sposób:  

Oferta w postępowaniu nr: PUE.271.13.2013: „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-

promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania 1.4. Promocja i Współpraca. NIE OTWIERAĆ przed 24.07.2013 r., Godzina: 08:00 

Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku 

dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.  

12.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane 

w sposób wskazany w pkt. 12.15 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

13. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:  

13.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, w 

sekretariacie, na I piętrze, do dnia 24.07.2013 r., godzina: 07:30.  

13.2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.  

13.3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24.07.2013 r., godzina: 08:00 w swojej siedzibie: Gmina Mielec, 

ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.  

13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.  

13.5. Informacje, o których mowa w pkt. 13.4, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom 

nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  

14.1. Cena oferty musi być ustalona wg zasad określonych w niniejszej SIWZ.  

14.2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również 

wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ, w tym wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji zamówienia. 

14.3. Cenę oferty należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 

grosza). Zasada ww. dotyczy również wszelkich wyliczeń w Formularzu cenowym.  

14.4.1. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 

obowiązków wykonawcy -zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).  

14.4.2.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
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Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

15. Kryteria wyboru ofert najkorzystniejszych oraz sposób oceny ofert:  

15.1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują następujące 

kryteria oceny ofert:  

15.1.1. Cena brutto – 100 pkt – każda część przedmiotu zamówienia.  

15.1.1.1. Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie następującego wzoru: 

Cn  

C = -------------------x 100 pkt  

Cb  

gdzie:  

C -liczba punktów przyznanych w tym kryterium badanej ofercie  

Cn – cena najkorzystniejszej oferty w tym kryterium  

Cb -cena badanej oferty  

15.2. Dokładność obliczeń punktacji wg kryteriów, do 2 miejsc po przecinku.  

15.3. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów na 

podstawie ww. kryterium. Maksymalna ilość punktów ofertowych – 100.  

15.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.  

15.5. Zamawiający:  

15.5.1. wykluczy wykonawcę z postępowania, o ile zajdzie wobec tego wykonawcy co najmniej jedna 

przesłanka wskazana w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą;  

15.5.2. odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej co najmniej jednej przesłanki określonej w art. 89 

ust. 1 Ustawy.  

15.6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

15.7. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:  

15.7.1. oczywiste omyłki pisarskie;  

15.7.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek;  

15.7.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty.  

15.7.4. o poprawkach dokonanych na podstawie pkt. 15.7.1-15.7.3 zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

wykonawcę, w którego ofercie poprawek dokonano.  

16. Formalności dotyczące zawarcia umowy:  

16.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty/najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 

albo w terminie nie krótszym niż 10 dni -jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

16.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  terminów, o 
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których mowa w pkt. 16.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zachodzą przesłanki określone w art. 94 ust. 2 

pkt 1 lit. a lub w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a.  

16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.  

16.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana w 

niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy -

umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

16.5. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:  

16.5.1. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw, o ile z okoliczności 

wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa.  

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

17.1. Zamawiający nie żąda złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Istotne postanowienia umowy:  

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.  

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:  

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy.  

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 

faksu lub drogi elektronicznej.  

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w 

terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej.  

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
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19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

19.8.1. 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia;  

19.8.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

19.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

20. Pozostałe postanowienia:  

20.1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka określona 

w art. 93 ust. 1 Ustawy.  

20.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia 

związane z kosztami związanymi z przygotowaniem oferty.  

20.3. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 

Wykonawcę w przypadku: 

1) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku 

zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy;  

2) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu 

Umowy, a zmiana zawartej Umowy jest korzystna dla Zamawiającego;  

3) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy niezbędna  jest zmiana 

sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu 

prawidłowego wykonania Umowy;  

4) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy lub w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, jeśli po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 

„Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.  

20.4. Zmiany na podstawie pkt 20.3. nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

20.5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.  

20.6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zakresu zamówień podwykonawcom, 

wówczas obowiązany jest wskazać tę część w ofercie (w pkt. 5 Formularza oferty -załącznik nr 2 do SIWZ).  

20.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.  

Wykaz załączników do SIWZ:  

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 Formularz oferty  

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków  

Załącznik nr 5 Wykaz usług  

Załącznik nr 6 Wzór umowy 
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 ………………………………………………                   

  Nr sprawy: PUE.271.13.2013 

 pieczęć Wykonawcy         Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, obejmujący: „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych 

dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny 

rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. 

Promocja i Współpraca. 

 

 

Nazwa i adres, NIP Wykonawcy: ................................................................................................ 

1. Tel., Fax:…................................................................................................................................. 

2. e-mail: ….................................................................................................................................... 

3. Osoba do kontaktu: …................................................................................................................ 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa materiałów 

informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i 

turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca, oferuję/my realizację 

części …………………….. przedmiotu zamówienia za cenę brutto 

wynoszącą:…………………………………………………….……………..………… zł (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………..…………………………..), 

w tym podatek VAT w wysokości : …………… %, tj.. …………………………zł (słownie złotych: 

………..………………………………………………………………………………..…………….……….), 

zaś wartość ceny netto stanowi kwotę……………………..…… zł (słownie złotych:…………………… 

………….……………………………………….……………………………………………………………). 

2.    Oświadczam/y, że nie oferowaliśmy, ani nie dawaliśmy żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-

promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania 1.4. Promocja i Współpraca,  lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub 

dobrymi obyczajami oraz, że nie jest nam wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach 

pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

3.   Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

4. Oświadczam/y, że podana w ofercie cena obejmuje całość wynagrodzenia, które uwzględnia 

w szczególności spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji, z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji części ………………przedmiotu 

Zamówienia. 
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5. Oświadczam/y, że wykonam/y Zamówienie w terminie zgodnym z zapisami SIWZ i załączników do niej. 

6. Oświadczam/y, że nie należymy do grupy kapitałowej w myśl art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy */należymy do 

grupy kapitałowej w myśl art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy i wraz z ofertą, składamy listę podmiotów 

należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, stanowiącą załącznik nr 1 do Formularza 

oferty. 
7. Oświadczam/y, że niniejszą część Zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców*/ 

Oświadczam/y, że powierzę/ymy wykonanie następujących czynności w zakresie części …….. zamówienia 

podwykonawcom*: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

8. Oświadczam/y, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że wszystkie oświadczenia i informacje 

zamieszczone w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM i jego załącznikach są kompletne, prawdziwe 

i dokładne w każdym szczególe. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

10. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na ……… kolejno ponumerowanych 

stronach.  

 

 

 

………. …………………………………………….                                                                                                                                   

Data oraz podpis osoby  

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Nr sprawy: PUE.271.13.2013 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

………………………………………… 

 pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

W POSTĘPOWANIU  

 

„Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-

00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski 

Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 

Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), jako Wykonawca 

*/Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczam, że: 

 

- nie ma podstaw do wykluczenia mnie z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia / wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, których reprezentuję jako pełnomocnik.* 

 

 

 

 

 

____________________________  

Data oraz podpis osoby  

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 
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Nr sprawy: PUE.271.13.2013 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

..................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
„Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-

00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski 

Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 

Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

Stosownie do art. 44, w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), jako 

Wykonawca*/Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*  

 

oświadczam, że:  

.   posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

.   posiadam wiedzę i doświadczenie,  

. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

.   moja sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.  

 

 

 

________________________________ 
Data oraz podpis osoby  

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Nr sprawy: PUE.271.13.2013 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

………………………………………… 

 pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ USŁUG 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Zakup i dostawa materiałów informacyjno-

promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania 1.4. Promocja i Współpraca, oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaliśmy 

następujące główne usługi: 

 

 

L

.

p

. 

Przedmiot usługi  

 
Wartość usługi 

/brutto w złotych/ 
Data wykonania usługi 

Odbiorca  

usługi 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

1 
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2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5 
 

 

 

 

 

 

 

   

Do wykazu załączono dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

………. …………………………………………….                                                                                                                                   

Data oraz podpis osoby  

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy 
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Nr sprawy: PUE.271.13.2013 

Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

Istotne postanowienia umowy 

 

Umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).  

 

§ 1. Definicje 

 

1. Projekt – projekt nr. POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny 

rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” współfinansowany z Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 

1.4. Promocja i Współpraca. 

2. Partner Projektu – łącznie lub osobno: Gmina Mielec, Gmina Baligród, Gmina Tuszów 

Narodowy, Gmina Grajewo, Gmina Chełm, Gmina Pawłów. 

3. Dni robocze - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godzinach pracy Zamawiającego lub Partnera Projektu, szczegółowo 

opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Protokół Odbioru Końcowego Umowy – dokument potwierdzający prawidłowość wykonania 

przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w tym bez uwag i 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

4. Materiały - Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące projektu nr. POPW.01.04.04-00-

035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski 

Wschodniej”, wykonane w zakresie niniejszej Umowy. 

5. Utwór – Materiały informacyjno-promocyjne wykonane w zakresie niniejszej Umowy oraz 

wszelkie elementy grafiki i teksty stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm).  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie, wykonanie, zakup oraz dostawa materiałów 

informacyjno - promocyjnych dla projektu nr. POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – 

szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” współfinansowanego z 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: 

Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca w zakresie części 

………………. przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym wykaz Materiałów oraz szczegółowe wymagania 

odnośnie ich wykonania określone są w Załączniku nr 1 do Umowy – Opisie przedmiotu 

zamówienia. 
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§ 3  

Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 40 dni, liczonych od daty 

zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem 

dostawy, powiadomić o dostawie Zamawiającego oraz Partnera Projektu na rzecz którego 

realizowana będzie dostawa, e-mailem oraz faxem, na adresy wskazane w Załączniku nr 1 do 

Umowy.  

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Materiały, będące Przedmiotem Umowy, fabrycznie 

nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.  

2. Proces technologiczny związany z naniesieniem logotypów bądź grafiki nie może naruszać 

gwarancji producenta na wyprodukowane Materiały.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania Umowy począwszy od daty jej 

podpisania.  

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia bądź utratę Materiałów 

do czasu ich dostarczenia do ich odbiorcy, tj. Zamawiającego lub Partnerów Projektu, określonych 

w Załączniku nr 1 do Umowy.  

6. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 

podstawę do oceny, że jakakolwiek część Umowy nie zostanie wykonana w umówionym zakresie 

lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, 

wskazując jej przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od 

odpowiedzialności z tytułu kar umownych, o których mowa w § 10 Umowy.  

7. Zamawiający doręczy Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania Umowy, takie jak: logo 

każdego z Partnerów Projektu, opisane w Załączniku nr 1 do Umowy materiały niezbędne ze strony 

Zamawiającego do wykonania map, albumów, (zdjęcia, informacje tekstowe). 

8. Dane, informacje, materiały, o których mowa w ust. 7 powyżej Zamawiający przekaże 

Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę informacji o 

zakresie niezbędnych danych, opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§ 5 

Realizacja Umowy 

 

1. Wykonawca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaże 

Zamawiającemu - do wyboru i akceptacji Zamawiającego - w formie elektronicznej, projekty 

graficzne niektórych, szczegółowo wyegzemplifikowanych Materiałów w  Załączniku nr 1 do 

Umowy, ze wskazaniem podziału na każdego z Partnerów Projektu.  

2.  Zamawiający dokona wyboru i akceptacji projektów graficznych, o których mowa w ust. 1 bądź 
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zgłosi do nich uwagi w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Akceptacja lub uwagi 

zostaną przekazane na adres e-mailowy Wykonawcy wskazany w § 8 ust 2 pkt 2 Umowy.  

3. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektów graficznych ze strony 

Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązuje się do naniesienia poprawek i 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji poprawionych projektów graficznych w terminie 1 

dnia roboczego, licząc od dnia zgłoszenia przedmiotowych uwag. W takim przypadku procedura 

akceptacji i wyboru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego 

paragrafu.  

4. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od akceptacji projektów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu lub właściwemu Partnerowi Projektu gotowe do produkcji próbne egzemplarze 

pokazowe (próbki), niektórych, szczegółowo wyegzemplifikowanych Materiałów w Załączniku nr 

1 do Umowy. 

5. Zamawiający w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego od przekazania egzemplarza pokazowego 

danego Materiału promocyjnego zaakceptuje, bądź przekaże swoje uwagi a Wykonawca w ciągu 

następnego maksymalnie 1 dnia roboczego uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego do 

egzemplarzy pokazowych zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. Akceptacja oraz zgłoszenie 

ewentualnych uwag nastąpi drogą mailową. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty redakcyjnej przekazanych przez 

Zamawiającego materiałów merytorycznych, o których mowa w § 4 ust. 7 Umowy oraz 

wkomponuje ich treść w projekt graficzny.  

7. Produkcja Materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy 

nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przekazanej na adres e-mailowy Wykonawcy 

wskazany w § 8 ust 2 pkt 2 Umowy.  

8. Wszystkie projekty graficzne na poszczególnych etapach realizacji Umowy Wykonawca będzie 

dostarczał (na adresy e-mail Zamawiającego – wszystkie dane, projekty, informacje oraz 

dodatkowo na adresy wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy w odniesieniu do części 

zamówienia odnoszących się do danego Partnera) w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust 

1 Umowy.  

9. Wykonawca odpowiada za Materiały oraz przechowuje je na własny koszt i ryzyko do czasu 

dostarczenia ich Zamawiającemu i na adresy wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.  

10. W przypadku dwukrotnego powtórzenia procedury odbioru projektów graficznych, w związku z 

nieuwzględnieniem przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego lub uwzględnieniem 

ich niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający może odstąpić od Umowy, żądając 

jednocześnie od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy.  

 

§ 6 

Dostawa Materiałów i odbiór prac 

 

1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Materiały Zamawiającemu oraz 

Partnerom Projektu w zakresie im przypisanym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz na adresy tam 

wskazane, na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku, rozładunku, opakowania i należytego 

zabezpieczenia Materiałów przed utratą lub uszkodzeniem podczas transportu. Za szkody powstałe 
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w wyniku nienależytego opakowania lub transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na adres Zamawiającego oraz Partnerów Projektu, 

wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, przesyłki zawierające Materiały w 

zakresie przedmiotowo-ilościowym, opisanym w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia 

przesyłek, o których mowa w ust. 2, do wszystkich Partnerów Projektu wymienionych w 

Załączniku nr 1 do Umowy. Potwierdzenie powinno zawierać podpisy osób uprawnionych do 

odbioru korespondencji każdego z Partnerów Projektu oraz pieczęci urzędowe placówek, do 

których dostarczono przesyłki.  

4. Dostawa Materiałów zostanie zrealizowana w Dni robocze właściwego Partnera Projektu, po 

wcześniejszym powiadomieniu, w sposób i w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy.  

5. Każdą przesyłkę, o której mowa w ust. 2 Wykonawca oznaczy informacją „Materiały 

promocyjne o projekcie nr. POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą 

na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”.  

6. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarze płyty CD/DVD z plikami 

graficznymi powstałymi w trakcie realizacji Umowy (elektroniczna wersja Materiałów). 

Dodatkowo Wykonawca dostarczy każdemu z Partnerów Projektu płytę zawierającą elektroniczną 

wersję Materiałów w zakresie zamówienia ich dotyczącej.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Materiałów oraz 

nośników CD/DVD do czasu ich odbioru przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy potwierdzenia dostarczenia przesyłek, o których 

mowa w ust. 2, do wszystkich Partnerów Projektu wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, 

dokona odbioru Materiałów oraz płyt CD/DVD (2 egzemplarze) zawierających pliki graficzne 

powstałe w trakcie realizacji Umowy poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Umowy, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy lub zgłosi uwagi lub zastrzeżenia uzasadniające 

odmowę dokonania odbioru.  

9. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru wszystkich Materiałów lub płyt CD/DVD z  plikami w 

przypadku stwierdzenia wad wybranych Materiałów bądź niekompletności dostawy. O fakcie 

zaistnienia braków, wad lub niekompletności dostaw Materiałów, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w myśl ust. 8 powyżej, 

Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do dostarczenia Materiałów i płyt CD/DVD z plikami 

graficznymi, wolnych od wad, w terminie 7 dni kalendarzowych lub w innym, technicznie 

uzasadnionym terminie, na który Zamawiający wyrazi zgodę, jednak nie późniejszym niż 

wskazanym w § 3 ust.1 Umowy, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub 

zastrzeżeń. W takim przypadku procedura odbioru Materiałów lub płyt CD/DVD z plikami zostanie 

przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.  

11. Za datę odbioru Materiałów, oraz płyt CD/DVD z plikami uważa się datę podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Umowy, który będzie uwzględniał wszystkie uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego oraz datę przekazania potwierdzeń dostarczenia przesyłek do wszystkich Partnerów 

Projektu, wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 w 
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terminie ustalonym z Zamawiającym zgodnie z ust. 10  lub uwzględni je niezgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 

Umowy.  

13. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Umowy, w tym bez uwag lub 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na Zamawiającego przechodzi prawo własności do 

Materiałów, wszystkich produktów Umowy (plików graficznych) oraz nośników CD/DVD.  

14. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny realizacji Umowy na każdym jej etapie.  

15. Wszystkie czynności związane z realizacją Umowy, w tym uwzględnienie przez Wykonawcę 

uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz dystrybucja musi nastąpić w terminie wskazanym w 

§ 3 ust.1 Umowy.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie i płatności 

 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w wysokości …………………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………….. złotych brutto), w tym wynagrodzenie za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w § 9 ust. 1 Umowy. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.  

3. Faktura VAT za realizację przedmiotu Umowy zostanie wystawiona po dostarczeniu potwierdzeń 

dostawy przesyłek do Partnerów Projektu, wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, 

potwierdzających wykonanie Umowy oraz podpisaniu, bez uwag i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Umowy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii Protokołu 

Odbioru Końcowego Umowy bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:  

Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, NIP: 817-19-81-902. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w § 10 Umowy, z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.  

8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz 

osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
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§ 8 

Osoby odpowiedzialne za kontakt 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy 

będzie wymieniana w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej lub faksu zgodnie z 

treścią ust. 2.  

2. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy oraz 

uprawnione do dokonywania czynności odbiorczych, w tym do podpisywania Protokołu Odbioru 

Końcowego Umowy, z zastrzeżeniem, iż osoby upoważnione do dokonywania odbioru dostawy w 

imieniu Partnera Projektu, o których mowa w Załączniku nr 1 Umowy są szczegółowo opisane w 

tym załączniku.  

1) ze strony Zamawiającego:  

b) Pan/ Pani ……………………………………………………..; tel. ……………....………; e-mail: 

……………………..; faks: ………………………………………………………..…  

2) ze strony Wykonawcy: Pani/Pan ………………………………; tel. ………………………; e-

mail: ……………..; faks: …………………………………………………………………..  

3. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ustępie powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga zawierania odrębnych aneksów do Umowy. Zmiana ta wymaga uprzedniego pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony.  

 

§ 9 

Prawa autorskie 

 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe: do Utworów powstałych i 

utrwalonych w jakiejkolwiek formie w ramach realizacji niniejszej Umowy (m.in. zdjęć, rysunków, 

wizualizacji, grafik); do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworami na 

polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym w szczególności na 

następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i trwałe lub czasowe w całości lub części zwielokrotnianie w dowolnej ilości 

egzemplarzy i kopii Utworów, dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub 

optycznego lub w jakiejkolwiek formie;  

2) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie Utworów, w tym w szczególności:  

a) wprowadzanie do obrotu elektronicznego, w tym poprzez sieć Internet,  

b) umieszczanie w zasobach komputerów,  

c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze,  

d) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem Utworów lub ich kopii,  

e) wykorzystywanie podczas pokazów publicznych,  

f) wykorzystywanie Utworów do prezentacji,  

g) przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku,  
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3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera;  

4) wielokrotne udostępnianie i przekazywanie Utworów osobom trzecim z prawem do jego 

korzystania;  

5) tworzenie utworów zależnych i pochodnych. 

2. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 przechodzą na Zamawiającego, wraz z 

prawem własności do egzemplarzy Utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Umowy bez uwag i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 

oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw 

autorskich.  

4. Wykonawca oświadcza, że Utwory wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą 

wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem 

autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy i w związku z 

tym zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w razie zgłoszenia 

roszczeń do przedmiotu Umowy przez osoby trzecie, a w szczególności zobowiązuje się do 

poniesienia kosztów postępowania sądowego oraz pokrycia wszelkich zasądzonych kwot bądź 

odszkodowań, jak również kwot związanych z zawarciem ugody.  

 

§ 10 

Kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku nieuwzględnienia uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie określonym w § 

6 ust. 10 lub w innym terminie określonym na podstawie § 6 ust. 10 Umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Umowy określonego w 

§ 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad Materiałów w terminie określonym § 13 ust. 3 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad 

wszystkich objętych danym zgłoszeniem Zamawiającego Materiałów.  

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.  
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§ 11 

Własność 

 

1. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego lub Partnera Projektu, a 

przekazane Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają 

wyłączną własnością Zamawiającego/Partnera Projektu.  

2. Wykonawca nie może udostępniać materiałów, dokumentów, o których mowa w ust. 1, osobom 

trzecim, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

 

§ 12 

Poufność 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszystkich materiałów i 

informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego 

informacji niezbędnych do wykonania Umowy, w innych celach niż określone w Umowie.  

 

§ 13 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji, na wykonane oraz dostarczone Zamawiającemu 

Materiały, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w załączniku nr 1 wskazujących odmienny okres 

gwarancji. 

2. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego 

Umowy, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

3. Zgłoszone przez Zamawiającego lub Partnera Projektu w okresie gwarancji wady Materiałów, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć, nie później jednak, niż w terminie 7 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego/Partnera Projektu, chyba że 

Zamawiający/Partner Projektu wyrazi pisemną zgodę na inny technicznie uzasadniony termin.  

4. Wady Materiałów w okresie gwarancji będą zgłaszane przez Zamawiającego/Partnera Projektu 

pisemnie lub faxem na adres siedziby Wykonawcy albo e-mailem lub faxem na adres wskazany w § 

8 ust 2 pkt 2 Umowy.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad Materiałów ze względu na wysokość związanych 

z tym kosztów.  

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy, w okresie gwarancji, w usunięciu wad Materiałów, 

przekraczającego 7 dni, Zamawiający/Partner Projektu może powierzyć usunięcie wad Materiałów, 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji i prawa do naliczania kary 

umownej, o której mowa w § 10 ust. 4 Umowy.  

7. Gwarancja na Materiały zostaje przedłużona o czas, podczas którego Zamawiający lub Partner 

Projektu nie miał możliwości korzystania z danego Materiału. Okres ten biegnie od momentu 

zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego/Partnera Projektu wad Materiałów do momentu 
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podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego/Partnera Projektu, potwierdzającego 

dostarczenie i wydanie Materiałów wolnych od wad przez Wykonawcę na adres wskazany przez 

Zamawiającego/Partnera Projektu. Protokół odbioru  zostanie podpisany przez 

Zamawiającego/Partnera Projektu po dostarczeniu przez Wykonawcę Materiałów wolnych od wad. 

8. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

szczególności, gdy:  

a) Wykonawca nie dostarczy projektów graficznych, plików graficznych bądź Materiałów w 

terminie lub dostarczy je z opóźnieniem przekraczającym 10 dni kalendarzowych;  

b) Wykonawca opóźnia się 10 dni kalendarzowych z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego 

wad  lub Materiałów w trakcie odbioru.  

2. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

Umowy, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. 

3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.  

4. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust.1,nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kary umownej, określonych w § 10 Umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Dopuszcza się zmiany Umowy:  

1) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w 

sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy;  

2) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach 

przedmiotu Umowy, a zmiana zawartej Umowy jest korzystna dla Zamawiającego;  

3) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy niezbędna  jest 

zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz 

konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;  
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4) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy lub w zakresie zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia projektu nr 

POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z 

województw Polski Wschodniej”, uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

4. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.  

5. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. 

W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią Załącznika nr 1, postanowienia 

Załącznika nr 1 wyprzedzają postanowienia wynikające z Umowy. 

7. Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część.  

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – dokumentacja potwierdzająca reprezentację Wykonawcy, 

4) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego Umowy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….     ……………………………….   

Zamawiający                Wykonawca  
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Załącznik nr 4 do Umowy nr …………………. 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

do Umowy nr ………………………… 

 

 

W dniu ……………… w Mielcu Przedstawiciel Zamawiającego, Gminy Mielec:  

 

………………………………………………………………………………………, 

 

przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy: …………………...………………….. 

 

dokonuje odbioru przedmiotu umowy Nr ……………………..…………………… 

 

 

Ustalenia: 

1. Dostawa została / nie została wykonana zgodnie z umową. 

2. Przekazano płyty CD/DVD w ilości .……………………. 

3. Wnioskuje / nie wnioskuję*o rozliczenie finansowe dostawy. 

 

Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub 

opóźnień w realizacji) 

………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego:     Przedstawiciel Wykonawcy: 
 

 

 

Załączniki:  

- potwierdzenia odbioru Materiałów i płyt CD/DVD przez Partnerów Projektu. 

 

 

 

 

Miejscowość.................................,. dnia.................................. 
 



 

Nr sprawy: PUE.271.13.2013 

       Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych  

dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 

„Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, 

Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie graficzne, tj. przygotowanie projektów graficznych, w tym propozycja kolorystyki artykułów informacyjnych i promocyjnych oraz 

przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

2. Przygotowanie i nadruk logotypów na materiałach informacyjno-promocyjnych. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy elementy graficzne (m.in. logo i oznaczenie Partnerów uczestniczących w projekcie oraz emblemat Unii Europejskiej z 

odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i logo właściwego Funduszu Europejskiego). 

4. Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (druk i oprawienie) po uprzednim zatwierdzeniu ich projektów przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca opracuje projekt graficzny materiałów informacyjno – promocyjnych w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy i 

przekaże je do akceptacji Zamawiającego, a w przypadku braku akceptacji naniesie poprawki w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania, 

zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej artykułów objętych przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca w 

ciągu maksymalnie 3 dni roboczych Zamawiającego, od dnia akceptacji projektów, zgodnie z postanowieniami Umowy,  przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji próbne egzemplarze niektórych oferowanych artykułów, wykonanych zgodnie z wymaganiami technicznymi, a szczegółowo 

wyegzemplifikowanych w tabeli poniżej. 

6. Poszczególne artykuły zostaną wykonane zgodnie z opisem zamieszczonym w tabeli poniżej. 

7. Dostawa wykonanych artykułów do siedziby Zamawiającego (pakowanie według standardów) i Partnerów Projektu. 

8. Koszty dostawy: załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego i Partnerów Projektu oraz rozładunku obciążają Wykonawcę. 

9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adresy wskazane w tabeli poniżej: w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, lub Partnera 

Projektu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym lub właściwym Partnerem Projektu.  

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na niezawodność dostarczonych wyrobów na okres co najmniej 12 miesięcy, od dnia dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego lub Partnera Projektu, z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej wskazujących odmienny okres gwarancji. 

11. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór Umowy. 



12. Wszelkie klisze i matryce niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia będą przechowywane przez Wykonawcę nie krócej niż 12 miesięcy. 

Wszystkie ostateczne projekty graficzne wykorzystane przy produkcji materiałów zostaną zgrane na płytę CD/DVD i przekazane Zamawiającemu oraz 

właściwemu Partnerowi Projektu w odniesieniu do tej części zamówienia, która go dotyczy, w formie umożliwiającej edycję. 

13. Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

1. funkcjonalność, tj. spełnia swoje przeznaczenie np. długopis umożliwia zapisanie strony tekstu przy pierwszej próbie; 

2. trwałość, tj. czy produkt nie ulega trwałym zniekształceniom np. podczas ściskania palcami lub nie kruszy sie, długopis po wymianie wkładu działa tak jak 

przed jego rozkręceniem; mechanizm przyciskowy działa bez zarzutu przy wielokrotnym użytkowaniu; nadruki muszą być trwałe; 

3. estetyka, tj. jak pod względem estetycznym produkt został wykonany, np.: 

- nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu); 

- poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane, zamocowane oraz zszyte np. końcówka długopisu nie odpada z obsady podczas pisania, 

rączki są dobrze przyszyte/przymocowane do torby; 

- graficzne elementy artykułu nie są starte, nie są rozmazane, popękane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką lub drapania paznokciem; 

- krawędzie artykułów są prawidłowo wykończone i nie niosą niebezpieczeństwa skaleczeń; 

- dany produkt pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów oraz wszystkie jego elementy są względem siebie proporcjonalne,  

- sposób wykonania i użyte materiały nie wywołują wątpliwości co do jakości produktu; 

- logotypy, inne dane w tym informacja o Projekcie są widoczne i odpowiednio wyeksponowane. 

14. Przez opracowanie tekstów i zdjęć, skład oraz przygotowanie do druku publikacji informacyjno - promocyjnych Zamawiający rozumie: 

1) opracowanie redakcyjne tekstów do poszczególnych rodzajów publikacji we współpracy z Zamawiającym 

2) korekty językowe, 

3) adiustacja tekstu, 

4) opracowanie projektów graficznych i typograficznych,  

5) obróbka fotografii, 

6) łamanie publikacji, 

7) opracowanie okładki dla poszczególnych rodzajów publikacji 

15. Wskazane wymiary mogą różnić się +/- 5%, chyba że co innego wynika z poniższego opisu. 

 

Wszystkie powyższe materiały promocyjne powinny zawierać informację o projekcie realizowanym przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi promocji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Aktualny dokument w wersji 

elektronicznej dostępny jest pod następującym adresem: www.polskawschodnia.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

 
CZĘŚĆ I 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Lp Miejsce dostawy i dni robocze: Liczba sztuk Nazwa artykułu Opis przedmiotu 

1 Gmina Baligród 

Adres: ul. Plac Wolności 11, 

38-606 Baligród, tel. 13 468 

4077 

Godziny pracy: 7.00 – 15.00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: 

Przemysław Ołdakowski 

Dane do kontaktu:  

e-mail: 

p.oldakowski@baligrod.pl 

jhabowski@baligrod.pl 

turystyka@baligrod.pl 

tel./fax: 13 468 4004 

GSM- 692 118 905 

250 Druk Mapy dla Gminy 

Baligród 

DRUK MAPY 

 

Nakład: 250  egzemplarzy  

Skala mapy: 1:25000 

Format: 480 mm x 720 mm, składana (obróbka introligatorska) 

Druk dwustronny  

Papier kreda matowa 90 g 

Kolor 4+4 

 

Mapa będzie zawierać: na awersie mapę Gminy Baligród, na rewersie 

informacje i zdjęcia z terenu gminy. 

Zamawiający przekaże wykonawcy przykładową mapę w wersji 

papierowej. Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej 

informacje tekstowe i zdjęcia, które powinny zostać zamieszczone w 

publikacji. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania 

graficznego mapy do wydruku. W ramach zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji w 

zakresie opracowania graficznego i składu wydawnictwa oraz uzyskania 

akceptacji ostatecznej wersji mapy (w szczególności: styl szaty graficznej, 

rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka itp.). Zamawiający ma prawo do 

ingerencji w opracowanie mapy i wprowadzania poprawek, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu ostateczną wersję mapy zapisaną w programie 

ogólnodostępnym na elektronicznym nośniku informacji (plik formatu 

otwartego). Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu przed ostatecznym drukiem map, 1 egzemplarz wydruku 

próbnego. Po wydruku Wykonawca zobowiązany jest do spakowania map 

w paczki z zaznaczeniem tytułu oraz ilości egzemplarzy w paczce i 

dostarczenia pełnego nakładu map do siedziby Gminy Baligród ul. Plac 

mailto:p.oldakowski@baligrod.pl
mailto:jhabowski@baligrod.pl
mailto:turystyka@baligrod.pl


Wolności 11, 38-606 Baligród. 

2. Gmina Mielec 

Ul. Jadernych 7, 39-300 

Mielec 

Dni robocze: poniedziałek 

7:30 – 17:00, wt – czw 7:30 – 

15:30, pt 7:30 – 14:00.  

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: Eliza 

Fieluba 

Dane do kontaktu: 

 e.fieluba@ug.mielec.pl 

750 Folder informacyjny o 

Gminie Mielec 

format : A4 złożony na 3 

Rodzaj papieru: kreda mat 

gramatura: 250 g 

nadruk: pełny kolor dwustronny 

Informacje oraz zdjęcia do folderu zostaną przekazane przez Gminę 

Mielec. Folder będzie służył celom promocyjno - informacyjnym. 

Zadanie to obejmuje opracowanie merytoryczne, graficzne i 

wykonanie (skład i druk) folderu informacyjnego na temat walorów 

Gminy Mielec. Folder będzie zawierał zdjęcia i teksty oraz 

elementy graficzne. Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji 

elektronicznej informacje tekstowe i zdjęcia, które powinny zostać 

zamieszczone w publikacji. Wykonawca będzie zobowiązany do 

opracowania graficznego otrzymanych zdjęć i informacji. Pozostałe 

materiały (teksty i zdjęcia), które będą wymagane podczas 

wykonywania projektu graficznego folderu, Wykonawca wypracuje 

samodzielnie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

graficznego folderu, składu i wydruku. W ramach zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i 

składu wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji 

folderu (w szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar 

czcionki, kolorystyka itp.). Zamawiający ma prawo do ingerencji w 

opracowanie folderu i wprowadzania poprawek, które Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu ostateczną wersję folderu zapisaną w programie 

ogólnodostępnym na elektronicznym nośniku informacji (plik 

formatu otwartego). Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu przed ostatecznym drukiem 

folderu wydruku próbnego. Folder ma się składać z min. 6 zdjęć i 

pół strony A4 tekstu (przy założeniu czcionka 12 i Interlinia 1). 

3. Gmina Chełm 

Adres: Pokrówka,  

ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, 

Tel. (082) 563 65 53 fax (082) 

1000 Album Gminy Chełm Opracowanie i druk albumu promocyjnego Gminy Chełm. 

Wykonawca opracuje projekt graficzny, wykona (skład i druk) oraz 

dostarczy do siedziby Zamawiającego (Gmina Chełm) album na 

podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (teksty 



563 77 93  

Dni robocze: pon,śr,czw.  

od 7:30-15:30,  

wtorek od 7:30-16:00 

piątek  od 7:30 do 15:00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: 

Małgorzata Szczerbakow 

Dane do kontaktu: 

tel. (082) 563 65 53 wew. 38, 

fax (082) 563 77 93  

e-mail: 

fundusze@gmina.chelm.pl 

 

i fotografie). 

1. Dane techniczne: 

Nakład: 1000 egzemplarzy 

Format: A4 (pionowo) środek 

Objętość: 96 stron + okładka 

Okładka: albumowa twarda (szyto-klejona),    

Grzbiet twardy 

Kolor: 4+4 

Uszlachetnienie: folia błyszcząca 

Środek:  

Papier: kreda błyszcząca 150 g/m
2 

Kolor: 4+4  

Zakres prac:  

Opracowanie i druk albumu promocyjnego. Wykonawca opracuje 

projekt graficzny, wykona (skład i druk) oraz dostarczy do 

siedziby Zamawiającego (Gmina Chełm) album na podstawie 

materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (teksty i 

fotografie). 

Po zawarciu umowy Wykonawca wykona i przedstawi: 

Trzy propozycje projektów okładki (zawierającej fotografię, logo, 

tekst) do wyboru, 

Trzy propozycje projektów rozkładówek (strony ze zdjęciami, 

strony z tekstem, strony mieszane) oraz strony tytułowe i spisu 

treści.   

Zamawiający ma prawo do ingerencji w opracowanie folderu i 

wprowadzenie własnych poprawek (projekt graficzny, styl 

czcionek, itp.) 

Po zatwierdzeniu projektu Wykonawca wykona próbny wydruk 

okładki oraz 10 stron środka zawierających tekst, tekst i fotografie, 

stronę tytułową, spis treści. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

ostateczną wersję wydawnictwa zapisaną w programie 

ogólnodostępnym na elektronicznym nośniku informacji (plik 

formatu otwartego) do wglądu.  

4. j.w. 5 000 Druk mapy Gminy Chełm Przedmiotem zmówienia jest:  

Opracowanie i druk mapy Gminy Chełm. Opracowanie 



projekt graficzny, wykona (skład i druk) oraz dostarczy do 

siedziby Zamawiającego (Gmina Chełm) wydawnictwo  

,,Mapa Turystyczna Gminy Chełm” na podstawie materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego (teksty i fotografie). 

Dane techniczne:  

Nakład – 5 000 egzemplarzy. 

Mapa składana:  

- na awersie umieszczony obszar całej Gminy Chełm z 

legendą (mapa topograficzna wykonana przez osobę 

posiadające zawodowe uprawnienia geodezyjno-

kartograficzne w zakresie redukcji map oraz wiedzę, środki i 

sprzęt techniczny niezbędny do wykonania mapy) z 

naniesionymi obiektami zabytkowymi, turystycznymi, 

publicznymi, użytkowymi, itp. (symbolika do uzgodnienia, 

wykaz i umiejscowienie przygotowane przez Zamawiającego) 

- na rewersie umieszczone informacje o gminie Chełm, 

walorach turystycznych  

i przyrodniczych itp. (wstępny projekt, tekst i fotografie 

dostarczone przez Zamawiającego)  

Technika druku offset 4+4 kolory – całość  

Papier – G-print – 130 g/m
2  

Format -  680 mm x 720 mm (składanka 6 x3)  

Składanka łamana na trzy poziomy i sześć pionowych łam do 

formatu (113 mm x 240 mm) 

Skala mapy dostosowana do formatu (min.  1 : 50 000) 

Po zawarciu umowy Wykonawca wykona i przedstawi: 

Aktualny podkład topograficzny, projekt rewersu wg 

wstępnego projektu Zamawiającego ( w pliku elektronicznym 

uzgodnionym z Zamawiającym). 

Zamawiający ma prawo do ingerencji w opracowanie mapy  i 

wprowadzenie własnych poprawek (projekt graficzny, styl 

czcionek, styl symboli, itp.) 



Po zatwierdzeniu projektu Wykonawca wykona próbny 

wydruk mapy (awersu i rewersu lub jej fragmentu). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję 

wydawnictwa zapisaną w programie ogólnodostępnym na 

elektronicznym nośniku informacji. 

 
5. Gmina  Grajewo 

Adres: ul. Komunalna 6, 19-

200 Grajewo 

Dni robocze:7.00 - 15.00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: Ewelina 

Ajdyn 

Dane do kontaktu:(086) 273 

01 52,  

e-mail: 

eajdyn@uggrajewo.home.pl 

500 Album Gminy Grajewo Opracowanie i wykonanie Albumu Gminy Grajewo.  

 Zadanie to obejmuje opracowanie graficzne i wykonanie (skład i 

druk) albumu o Gminie Grajewo.  

 

Album będzie zawierał zdjęcia i teksty oraz elementy graficzne. 

- wydruk w pełnym kolorze CMYK, druk dwustronny, 

- nakład:  500 egzemplarzy, 

- format: A4 pionowo, 

- liczba stron: 50 plus twarda sztywna okładka,  

- papier: kreda min. 160g/m
2
,  

- oprawa szyta nicią, twarda foliowana, papier kreda błyszcząca, co 

najmniej 300g, 

- grzbiet prosty 

- album szyty nicią, 

- dwie wklejki drukowane w kolorze (wklejone kartki przód 

tył), 

Zdjęcia i teksty przekaże Wykonawcy Zamawiający. Wykonawca 

będzie zobowiązany do opracowania graficznego otrzymanych 

zdjęć i informacji, składu i wydruku.  

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia 3 (trzech) propozycji opracowania graficznego 

albumu i przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji składu 

wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji albumu 

(w szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar czcionki, 

kolorystyka itp.). Zamawiający ma prawo do ingerencji w 

opracowanie albumu i wprowadzenie własnych poprawek. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję 

wydawnictwa zapisaną w programie ogólnodostępnym na 



elektronicznym nośniku informacji (plik formatu otwartego). 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu przed ostatecznym drukiem albumu czterech stron 

wydruku próbnego. Wykonawcy będzie zobowiązany do 

spakowania albumów w paczki po 10 sztuk z zaznaczeniem tytułu 

oraz ilości egzemplarzy w paczce oraz dostarczenie albumów do 

Gminy Grajewo. 

6. Gmina Tuszów Narodowy 

Adres: 39-332 Tuszów 

Narodowy 225 

Dni robocze: 

7:00 do 15:00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: 

Grzegorz Niedbała 

Dane do kontaktu: Tel. 17/ 774 

37 28, e-mail: 

fundusze.gminatuszow@vp.pl 

300 Albumy Tuszów w hołdzie 

gen. Sikorskiemu 

Wykonawca stworzy albumy na podstawie posiadanych przez 

Zamawiającego zdjęć oraz opisów. Zamawiający dostarczy 

wykonawcy zamówienia niezbędne materiały (teksty i fotografie). 

  

Zamawiający posiada pełne prawa autorskie do zdjęć oraz tekstów. 

  

Specyfika wykonania albumu: 

-wykonawca opracuje szatę graficzną (wizualizacja) 

(Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania graficznego 

otrzymanych zdjęć i informacji, składu i wydruku) 

budowa albumu: 

- twarda okładka i w kolorze, - papier kredowy – matowy 

 - 350 zdjęć w tym: 

- 32 strony kolorowe ze zdjęciami, 

- 120 stron zdjęć czarno-białych + tekst 

 - format A 4, 

- albumy muszą  być szyte 

Po zawarciu umowy Wykonawca wykona i przedstawi: 

Trzy propozycje projektów okładki (zawierającej fotografię, logo, 

tekst) do wyboru. 

Trzy propozycje projektów rozkładówek (strony ze zdjęciami, 

strony z tekstem, strony mieszane) oraz strony tytułowe i spisu 

treści.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

z Zamawiającym konsultacji w zakresie opracowania graficznego i 

składu wydawnictwa oraz uzyskania akceptacji ostatecznej wersji 

albumu (w szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar 

czcionki, kolorystyka itp.).  



Zamawiający ma prawo do ingerencji w opracowanie albumu i 

wprowadzenie własnych poprawek (projekt graficzny, styl czcionek, 

itp.) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję 

wydawnictwa zapisaną w programie ogólnodostępnym na 

elektronicznym nośniku informacji (plik formatu otwartego) do 

wglądu. 

Wykonawca będzie zobowiązany do spakowania albumu w paczki 

oraz dostarczenia pełnego nakładu albumów do siedziby Gminy. 

7. Gmina Tuszów Narodowy 

j.w. 

100 Ulotki informacyjno-

promocyjna 

format: A4, składana do DL  

gramatura papieru: kreda błysk 135g  

druk dwustronny  

kolor 4 + 4 CMYK  

Przedmiotem Zamówienia w tej części jest opracowanie i 

wykonanie ulotki informacyjno-promocyjnej dla Gminy Tuszów 

Narodowy. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany 

jest do: opracowania graficznego, skład i druk ulotki.  

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji w zakresie 

opracowania graficznego i składu oraz uzyskania akceptacji 

ostatecznej wersji ulotki (w szczególności: styl szaty graficznej, 

rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka itp.). Obydwie strony ulotki 

drukowane w kolorze (znaki graficzne, tekst, zdjęcia). Na ulotce 

zamieszczone zostaną: dane adresowe Gminy Tuszów Narodowy, 

hasła określone przez Zamawiającego np. „Gmina Tuszów 

Narodowy „ zaprasza” lub „wita”, wykaz miejsc noclegowych w 

gminie, zdjęcia, oraz mapka poglądowa gminy. Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania graficznego mapy poglądowej 

gminy. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich 

informacji niezbędnych do opracowania ulotki według uwag 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną 

wersję ulotki zapisaną w programie ogólnodostępnym na 

elektronicznym nośniku informacji (plik formatu otwartego). 

Wykonawca będzie zobowiązany do spakowania ulotek w paczki 

po 50 sztuk oraz dostarczenie do siedziby Gminy.  



 

8. Gmina Pawłów 

Adres: Pawłów 56,  

27-225 Pawłów 

Dni robocze: 07:00 – 15:00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: Piotr 

Maj, tel. 41 272 16 14, fax. 41 

272  16 70 

e-mail: admin@gmina-

pawlow.pl 

GG: 3517993 

 

1000 Folder promocyjny Gminy 

Pawłów. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne oraz druk 

folderu promocyjnego Gminy Pawłów. 

Opracowanie i druk folderów promocyjnych powinien być 

wykonany w następującej formie: 

-format: 24cmx24cm, kartki sklejone; 

-objętość: 28stron + okładka (32 strony); 

-papier: środki kreda: 130 gram kolorowe 4+4, okładka 4+4 – folia 

błyszcząca 1+0 kreda: 250 gram 

-dostawa do siedziby zamawiającego; 

-nakład:  1000 sztuk; 

-opracowanie i dostarczenie 3szt. wersji elektronicznej folderu na 

nośnikach DVD 

 

Materiały do składu komputerowego, tj. teksty i zdjęcia zostaną 

opracowane przez Zamawiającego. Wykonawca dostosuje 

przesłane materiały do wykonania poprawnego ich wydruku. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z 

szatą graficzną przyjętą przez Zamawiającego. Wykonawca 

zaproponuje co najmniej 3 szablony graficzne do wyboru dla 

Zamawiającego. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo 

zwrotu uszkodzonych bądź wadliwie wydrukowanych materiałów. 

W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego 

wydruku uszkodzonej części materiałów na swój koszt i 

dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż dwa dni liczonych od chwili stwierdzenia wady druku 

przez Zamawiającego.  

 

Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do projektów materiałów promocyjnych (folderów) w 

tym prawo do wykorzystywania tychże materiałów promocyjnych 

w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w ustawie o prawie autorskim. 

  

 



CZĘŚĆ II  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Gmina Baligród 

Adres: ul. Plac Wolności 11, 

38-606 Baligród, tel. 13 468 

4077 

Godziny pracy: 7.00 – 15.00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: 

Przemysław Ołdakowski 

Dane do kontaktu:  

e-mail: 

p.oldakowski@baligrod.pl 

jhabowski@baligrod.pl 

turystyka@baligrod.pl 

tel./fax: 13 468 4004 

GSM- 692 118 905 

250 Długopisy z nadrukiem Ekologiczny długopis wykonany z drewna. Pozostałe części wykonane z 

plastiku na bazie kukurydzy. Z dużym niebieskim wkładem. 

 

Kolor: Brąz  

Rozmiar: 13,9 x ø 1,3 cm  

Materiał: Drewno  

Waga: 0,010 kg  

Nadruk: Sitodruk, Tampodruk  

Wielkość nadruku: 3,5 x 0,6 cm  

 

 

2. Gmina Baligród 

j.w. 

40 Długopis i pióro w etui Zestawy piśmiennicze -40 szt.  

Zestaw powinien zawierać pióro wieczne + długopis z niebieskim 

wymiennym wkładem oraz etui. Całość powinna być zapakowana w 

pudełko. Produkt objęty gwarancją producenta. Na etui powinien zostać 

umieszczony nadruk. 

Nadruk na etui musi zawierać napis Gmina Baligród ze znakiem Gminy 

Baligród  oraz loga i informacje o projekcie realizowanym przez 

Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej.  

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny etui powinien zostać 

przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po 

wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia. 

 

3. Gmina Baligród 

j.w. 

250 Smycze Smycz jednostronnie drukowana techniką sublimacji na taśmie 

poliestrowej z karabinczykiem i złączką o szerokośći 10 mm - 250 szt.  

Nadruk na smyczy musi zawierać napis Gmina Baligród ze znakiem 

Gminy Baligród  oraz informacje o projekcie realizowanym przez 

mailto:p.oldakowski@baligrod.pl
mailto:jhabowski@baligrod.pl
mailto:turystyka@baligrod.pl


Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej.  

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny smyczy powinien zostać 

przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po 

wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia. 

 

4. Gmina Baligród 

j.w. 

250 Kubki promocyjne Kubki reklamowe  z nadrukiem ( kalkomania ceramiczna) – 250 szt.  

Kubek o klasycznym kształcie z uchwytem. Na zewnętrznej części 

umieszczane jest trwałe nadrukowanie. Nadruk musi zawierać napis 

Gmina Baligród ze znakiem Gminy Baligród  oraz informacje o projekcie 

realizowanym przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

promocji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny kubka powinien zostać 

przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po 

wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia. 

Kubek jako naczynie użytkowe powinien odpowiadać następującym 

parametrom technicznym:  

Waga: 300g 

Rozmiar i sposób 

zdobienia 

zostanie 

uzgodniony z 

Zamawiającym 

po 

przedstawieniu 

projektu   

40mm x 70mm 

Wysokość: 100 – 110 mm 

Pojemność: 250 – 300 ml 

Grubość ścianki: 3-4mm 

Opakowanie Tak 



jednostkowe: 

Tworzywo: porcelit 
 

5. Gmina Baligród 

j.w. 

250 Koszulki Koszulki z nadrukiem  - 250 szt. 

Koszulka powinna być wykonana w 100 % z wysokogatunkowej bawełny 

jednołożyskowej o gramaturze 185 g/m
2
, bez szwów bocznych i 

wyposażona w taśmę wzmacniająca szwy rękawów. 

Koszulki powinny być dostarczone w co najmniej 3 kolorach ( ustalonych 

z Zamawiającym)  i  4 rozmiarach (w rozmiarach przedstawionych w 

poniższej tabeli – 100 szt. koszulek w rozmiarze L w pozostałych 

rozmiarach po 50 szt.) 

Nadruk na koszulce musi zawierać napis Gmina Baligród ze znakiem 

Gminy Baligród  oraz informacje o projekcie realizowanym przez 

Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny koszulki powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po 

wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia. 

 

rozmiar wzrost długość szerokość 

S 164 cm 68 cm 54 cm 

M 170 cm 70 cm 56 cm 

L 176 cm 73 cm 58 cm 



XL  182 cm 76 cm 60 cm 

 

6. Gmina Baligród 

j.w 

250 Breloki Brelok akrylowy z nadrukiem, prostokątny o wymiarach 50x40 mm – 250 

szt. 

Nadruk na breloku musi zawierać napis Gmina Baligród ze znakiem 

Gminy Baligród  oraz informacje o projekcie realizowanym przez 

Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny breloka powinien zostać 

przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po 

wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia. 

 

7. Gmina Baligród 

j.w 

250 Torby papierowe Torba papierowa z nadrukiem full –color  na zestaw gadżetów o 

wymiarach:  

Szerokość – 30 cm 

Wysokość – 40 cm 

Głębokość – 10 cm 

Nadruk na torbie musi zawierać napis Gmina Baligród ze znakiem Gminy 

Baligród  oraz informacje o projekcie realizowanym przez Zamawiającego 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny torby powinien zostać 

przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po 

wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia. 

 

8. Gmina Baligród 

j.w 

250 Znaczek „buton” Wykonanie przypinanych okrągłych znaczków reklamowych tzw. 

"buttons" o średnicy : 25 mm  
Nadruk na znaczku reklamowym musi zawierać napis Gmina Baligród ze 

znakiem Gminy Baligród  oraz informacje o projekcie realizowanym 

przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny torby powinien zostać 



przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 rozwiązaniach i po 

wyborze rozwiązania i jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia. 

 

9. Gmina Mielec 

Ul. Jadernych 7, 39-300 

Mielec 

Dni robocze: poniedziałek 

7:30 – 17:00, wt – czw 7:30 – 

15:30, pt 7:30 – 14:00.  

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: Eliza 

Fieluba 

Dane do kontaktu: 

 e.fieluba@ug.mielec.pl 

500 Teczka sztywna z nadrukiem Format: A4 

Rodzaj papieru: kreda mat 

Gramatura: 350 g 

Nadruk: pełny kolor (logo  właściwego Funduszu Europejskiego, 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz gminy 

Mielec) + napis i znak Gmina Mielec 

Miejsce na włożenie wizytówki lub kalendarzyka 

 

10. Gmina Mielec 

j.w. 

80 Teczka konferencyjna z 

nadrukiem 

Forma: A4  

zamykana na zamek błyskawiczny z notatnikiem na którym znajdą 

się loga właściwego Funduszu Europejskiego, Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz znak wodny na 

środku strony z napisem i logiem Gminy Mielec,  miejscem na 

wizytówki, długopisem i kieszenią wewnętrzną. 

Na zewnątrz teczki znakowanie metodą tłoczenia oraz umieszczone 

logo z nadrukiem w kolorze lub czarno – białe oraz napis Gmina 

Mielec 

Materiał: ekoskóra.  

11. Gmina Mielec 

j.w. 

1000 Torebki papierowe z 

nadrukiem 

Format: 30 x 15 x 35 cm (szer. x gr. x wys.) 

Powierzchnia: gładka powlekana 

Gramatura: 170 g 

Nadruk: pełny kolor plus logo właściwego Funduszu 

Europejskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

oraz gminy Mielec oraz napis Gmina Mielec 

Laminat: połysk 

Wzmocniona krawędź górna i dno torby tekturką. 

Uchwyt przewlekany. 

Rodzaj uchwytu: sznurek syntetyczny 



12. Gmina Mielec 

j.w. 

50 Komplet długopis i pióro w 

etui z nadrukiem 

Zestaw powinien zawierać pióro wieczne i długopis z niebieskim 

wymiennym wkładem oraz etui. Całość powinna być zapakowana 

w pudełko. Produkt powinien być objęty gwarancją producenta. Na 

etui powinien zostać umieszczony nadruk. 

Nadruk na etui musi zawierać napis GMINA MIELEC – klimat dla 

inNOWacji. z logiem Gminy Mielec oraz informacje o projekcie 

realizowanym przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi promocji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  

Rodzaj, kształt, typ, kolor oraz projekt graficzny etui powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 

rozwiązaniach i po wyborze rozwiązania i jego akceptacji 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

13. Gmina Mielec 

j.w. 

1000 Długopis z nadrukiem Długopis wykonany z połączenia plastiku i metalu 2 kolory (kolor 

do ustalenia z Zamawiającym). 

Długość nie mniejsza niż 140 mm, 

Wkład wymienny koloru niebieskiego 

Oznaczony nadrukiem koloru czarnego lub laserowym grawerem, 

Logo właściwego Funduszu Europejskiego, Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz logiem Gminy 

Mielec. 

14. Gmina Mielec 

j.w. 

400 Kubek z nadrukiem Kubki promocyjne  z nadrukiem ( kalkomania ceramiczna). 

Kubek o klasycznym kształcie z uchwytem. Na zewnętrznej części 

umieszczane jest trwałe nadrukowanie. Nadruk musi zawierać 

napis GMINA MIELEC – klimat dla inNOWacji.  Z logiem Gminy 

Mielec oraz informacje o projekcie realizowanym przez 

Zamawiającego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla 

przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny kubka powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 

rozwiązaniach i po wyborze rozwiązania i jego akceptacji 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

Kubek jako naczynie użytkowe powinien odpowiadać 

następującym parametrom technicznym:  



Wysokość: 100mm x 110mm 

Pojemność: 200ml – 300ml 

Grubość ścianki: 4-5 mm 

Opakowanie jednostkowe – Tak 

Tworzywo: porcelit 

15. Gmina Mielec 

j.w. 

150 Koszulki Koszulki typu t-shirt z krótkim rękawem i z  nadrukiem  - 150 szt. 

Koszulka powinna być wykonana w 100 % z wysokogatunkowej 

bawełny jednołożyskowej o gramaturze 185 g/m
2
. 

Koszulki powinny być dostarczone w co najmniej 3 kolorach ( 

ustalonych z Zamawiającym)  i  4 rozmiarach (w rozmiarach 

przedstawionych w poniższej tabeli – 90 szt. koszulek w rozmiarze 

L, w pozostałych rozmiarach po 20 szt.) 

Nadruk na koszulce z przodu musi zawierać napis GMINA 

MIELEC – klimat dla innowacji  z logiem Gminy Mielec. Na 

rękawie musi znaleźć się informacja źródle finansowania projektu 

wraz z logotypami:  właściwego Funduszu Europejskiego oraz 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny koszulki 

powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 

rozwiązaniach i po wyborze rozwiązania i jego akceptacji 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 
 

 

rozmiar wzrost długość szerokość 

S 164 cm 68 cm 54 cm 

M 170 cm 70 cm 56 cm 



L 176 cm 73 cm 58 cm 

XL  182 cm 76 cm 60 cm 

 

16. Gmina Tuszów Narodowy 

Adres: 39-332 Tuszów 

Narodowy 225 

Dni robocze: 

7:00 do 15:00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: 

Grzegorz Niedbała 

Dane do kontaktu: Tel. 17/ 774 

37 28, e-mail: 

fundusze.gminatuszow@vp.pl 

60 Teczki sztywne Format: A4 Rodzaj papieru: sztywny karton dwustronnie bielony, 

Gramatura: - min. 300 g. Uszlachetniona folią, z zamknięciem na 

gumkę.  

Nadruk: pełny kolor (logo Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej oraz gminy Tuszów Narodowy) + zapis Gmina 

Tuszów Narodowy oraz herb gminy w tym napis „Z tradycją ku 

nowoczesności”. Miejsce na włożenie wizytówki lub kalendarzyka. 

17. Gmina Tuszów Narodowy 

j.w. 

20 Długopis i pióro w etui Zestaw powinien zawierać pióro wieczne i długopis z niebieskim 

wymiennym wkładem oraz etui. Całość powinna być zapakowana 

w pudełko. Produkt powinien być objęty gwarancją producenta. Na 

etui powinien zostać umieszczony nadruk. „Z tradycją ku 

nowoczesności” 

Nadruk na etui musi zawierać również napis Gmina Tuszów 

Narodowy ze znakiem Gminy Tuszów Narodowy oraz informacje o 

projekcie realizowanym przez Zamawiającego zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi promocji dla przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej.  

Rodzaj, kształt, typ, kolor oraz projekt graficzny etui powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 

rozwiązaniach i po wyborze rozwiązania i jego akceptacji 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

18. Gmina Tuszów Narodowy 

j.w. 

150 Smycze  Smycz jednostronnie drukowana techniką sublimacji na taśmie 

poliestrowej z karabinczykiem i złączką o szerokości 10 mm. 

Smycz z dwustronną sublimacją ze spodem kolorowym. 



Nadruk na smyczy musi zawierać napis Gmina Tuszów Narodowy 

z herbem Gminy Tuszów Narodowy  oraz informację o projekcie 

realizowanym przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi promocji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny smyczy powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 

rozwiązaniach i po wyborze rozwiązania i jego akceptacji 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

19. Gmina Tuszów Narodowy 

j.w. 

40 Kubki Kubki promocyjne  z nadrukiem ( kalkomania ceramiczna). 
Kubek o klasycznym kształcie z uchwytem. Na zewnętrznej części 

umieszczane jest trwałe nadrukowanie. Nadruk musi zawierać 

napis Gmina Tuszów Narodowy z herbem Gminy Tuszów 

Narodowy i napisem „Z tradycją ku nowoczesności”  oraz 

informacje o projekcie realizowanym przez Zamawiającego 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla przedsięwzięć 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny kubka powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu (proponuje się biały kolor 

kubka) w co najmniej 3 rozwiązaniach i po wyborze rozwiązania i 

jego akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

Kubek jako naczynie użytkowe powinien odpowiadać 

następującym parametrom technicznym:  

Wysokość kubka: 

 min 100mm 

Opakowanie jednostkowe – tak 

Tworzywo – porcelit 

pojemność od 250 ml – do 300 ml. 

20. Gmina Tuszów Narodowy 

j.w. 

80 Breloki Brelok akrylowy z nadrukiem, prostokątny o wymiarach 50x40 

mm. 

Nadruk na breloku musi zawierać napis Gmina Tuszów Narodowy 

z herbem Gminy Tuszów Narodowy  oraz informacje o projekcie 

realizowanym przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi promocji dla przedsięwzięć realizowanych w ramach 



Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 

Rodzaj, kształt, typ , kolor oraz projekt graficzny breloka powinien 

zostać przedstawiony Zamawiającemu w co najmniej 3 

rozwiązaniach i po wyborze rozwiązania i jego akceptacji 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 

21. Gmina Tuszów Narodowy 

j.w. 

200 Wizytówki Format: 85,60 x 53,98 mm 

druk dwustronny 

papier kreda 250 -350 g/m2 

kolor 4+4 CMYK 

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne, skład i druk 

wizytówek. Wykonawca zaprojektuje wizytówki, wydrukuje oraz 

dostarczy Zamawiającemu. W ramach zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia z Zamawiającym konsultacji 

w zakresie opracowania graficznego i składu oraz uzyskania 

akceptacji ostatecznej wersji wizytówek  

(w szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar czcionki, 

kolorystyka itp.). Wykonawca opracuje dwa projekty graficzne 

wizytówek. I rodzaj (wizytówki bezosobowe)–na wizytówce 

zamieszczony zostanie herb Gminy Tuszów Narodowy oraz dane 

adresowe gminy, na odwrocie wizytówki zamieszczone zostaną 

określone przez zamawiającego logo. II rodzaj -na wizytówce 

zamieszczony zostanie znak projektu oraz  napis: „Wójt Gminy”  

lub odpowiednio „Sekretarz Gminy” oraz „Skarbnik Gminy” 

„koordynator projektu”  –imię nazwisko”, dane adresowe gminy, 

na odwrocie wizytówki zamieszczone zostaną określone przez 

Zamawiającego logo.  

Zamawiający ma prawo do ingerencji w opracowanie wizytówek i 

wprowadzania poprawek, które Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną 

wersję wizytówek zapisaną w programie ogólnodostępnym na 

elektronicznym nośniku informacji 

 (plik formatu otwartego).  

 

22. Gmina  Grajewo 

Adres: ul. Komunalna 6, 19-

400 Długopis 1. Długopis  

-nakład – 400 szt. 



200 Grajewo 

Dni robocze:7.00 - 15.00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: Ewelina 

Ajdyn 

Dane do kontaktu:(086) 273 

01 52,  

e-mail: 

eajdyn@uggrajewo.home.pl 

- rodzaj: metalowy, przyciskany, 

- wielkość nadruku: minimum 60 mm x 8 mm, nadruk 

jednokolorowy laserowy, 

- wkład: niebieski 

- kolor:  niebieski – 50 szt., czerwony – 50 szt., zielony 

– 50 szt., żółty – 50 szt., srebrny – 50 szt., fioletowy – 50 szt., 

pomarańczowy – 50 szt., czarny – 50 szt. 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia 3 (trzech) propozycji opracowania graficznego 

długopisów i uzyskania akceptacji ostatecznej wersji długopisów. 

(w szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar czcionki, 

kolorystyka itp.). 

 

23. Gmina Grajewo 

j.w. 

500 Teczka 1. Teczka 

- nakład: 500 szt., 

- format: A4+ (220 mm x 305 mm)z zamknięciem na 

gumkę, 

- papier : karton 300 g, 

- kolor: pełen kolor jednostronnie (CMYK) 

- uszlachetnianie: folia błysk 

- grzbiet: 5 mm 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia 3 (trzech) propozycji opracowania graficznego i 

uzyskania akceptacji ostatecznej wersji teczki (w szczególności: 

styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka itp.). 

 

24. Gmina Grajewo 

j.w. 

600 Torba 1. Torba 

- nakład: 600 szt. 

- papier: kredowy pokryty laminatem błyszczącym, 

- wzmocnienia: zakładka górna i dno, 

- uchwyt: przewlekany sznurek syntetyczny, 

- kolor: pełen kolor (CMYK) 

-wymiary:  rozmiar nr 1 - 12/5/18 



(szerokość/dno,bok/wysokość) – nakład 200 szt.,  rozmiar nr 

2 24/9/36 (szerokość/dno,bok/wysokość) – nakład 400 szt. 
 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia 3 (trzech) propozycji opracowania graficznego i 

uzyskania akceptacji ostatecznej wersji torby (w szczególności: styl 

szaty graficznej, rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka itp.). 

 
 

CZĘŚĆ III  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Gmina Baligród 

Przemysław Ołdakowski 

Dane do kontaktu:  

e-mail: 

p.oldakowski@baligrod.pl 

jhabowski@baligrod.pl 

turystyka@baligrod.pl 

tel./fax: 13 468 4004 

GSM- 692 118 905 

1 Przenośne stoisko 

promocyjnego 
Ścianka pop up ,targowa, wystawiennicza, łukowa z kufrem 

(trybunką) 

Wymiar ścianki 3350 x 2223 mm  

Typ: ścianka pop up łukowa 

Konstrukcja: aluminiowa z systemem zabezpieczeń – 

zapobiegającym uszkodzeniom konstrukcji, 

Opakowanie:  
- kufer z twardego PCV, który może służyć jako trybunka   

Funkcje specjalne:  
- półautomatyczny sposób rozkładania 

- panele mocowane na listwach magnesowych 

Waga do 8,5 kg 

 

Grafika 
na podkład zastosowane PCV o grubości 1mm 

pełnokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jakości druk wykonany 

technologią cyfrową, na maszynie sześciokolorowej, w 

rozdzielczości 1440 dpi na folii samoprzylepnej, grafika pokryta 

laminatem matowym 

 

Wyposażenie 
- konstrukcja ścianki 

- panele PCV grubość 1 mm 

mailto:p.oldakowski@baligrod.pl
mailto:jhabowski@baligrod.pl
mailto:turystyka@baligrod.pl


- magnesy 

- listwy metalowe 

- usztywnienia z klejem 3M 

- oświetlenie: dwa halogeny  

- blat drewnopodobny  

- kufer z twardego PCV  

- grafika na kufer 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 
Wydruk ma być wykonany na ploterach.  

Laminat oraz wyklejanie paneli ma przebiegać maszynowo na 

profesjonalnych laminarkach, a nie ręcznie na wodę. Wszystkie 

panele graficzne mają być docinane na profesjonalnych trymerach z 

dokładnością cięcia do 0,2 mm  

Stoisko  będzie posiadać element związany z promocją projektu 

(logo PO RPW, emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do 

Unii Europejskiej, odwołanie słowne do właściwego Funduszu 

Europejskiego - zgodnie zasadami promocji projektów dla 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013).  

Zleceniobiorca wykona w ramach zamówienia projekt i 

wydruk grafiki na kufrze i panelach po uzgodnieniu i 

akceptacji grafiki ze Zleceniodawcą. Poniżej rysunek 

koncepcyjny przedmiotu zamówienia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gmina Baligród 

j.w. 

5 Stragany do ekspozycji 

produktów lokalnych 

Jednostanowiskowy stragan ekspozycyjno-handlowy o wymiarach 

2,10 x 1,10 m i wysokości około 2,65m, o konstrukcji słupowo-

ryglowej z litego drewna iglastego. 

Konstrukcja na czterech słupach, zwieńczonych dachem 

dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym ( brązowym). 

Pomiędzy słupami umieszczona skrzynia na towar ( na nóżkach z 

otwartym dłuższym  bokiem , której górną część stanowić będzie 

lada sprzedażowa . Lada powinna znajdować się na wysokości 95 

cm od gruntu.  

Konstrukcja straganu powinna umożliwiać jego rozebranie i 

przewiezienie w dowolne miejsce. 

 

Stragany będą posiadać wspólny element związany z promocją 

projektu (logo PO RPW, emblemat Unii Europejskiej, odwołanie 

słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do właściwego 



Europejskiego Funduszu - zgodnie zasadami promocji projektów 

dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-

2013).  

Materiały i sposób wykonania:  

1. szkielet:  

kantówka drewniana czterostronnie strugana 10x10cm  

2. poszycie skrzyni: deski obustronnie strugane łączone na pióro-

wpust,  

3. konstrukcja dachu: krokwie drewniane strugane, deskowanie 

pełne z desek struganych, łączonych na pióro-wpust,  

4. pokrycie dachu: gont bitumiczny (kolor brązowy)  

6. blat lady sprzedażowej: deska klejona twarda 

8. impregnacja: elementy drewniane zabezpieczone poprzez 

dwukrotne malowanie impregnatem barwiącym (lakierobejcą) z 

dodatkiem wosku, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje i przedstawi 

zamawiającemu po 2 propozycje projektu straganu. 

 
3.  

Gmina  Grajewo 

Adres: ul. Komunalna 6, 19-

200 Grajewo 

Dni robocze:7.00 - 15.00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: Ewelina 

Ajdyn 

Dane do kontaktu:(086) 273 

01 52,  

e-mail: 

eajdyn@uggrajewo.home.pl 

1 Hala namiotowa Hala namiotowa/Namiot festynowy  

 materiał poszycia: PCV na splocie z włókniny dach 

min. 500 g/m2, ściany boczne min. 500 g/m2 

 powierzchnia użytkowa 6,00 x 8,00 metrów = 48,00 

m
2
 

 wysokość ścian bocznych: 2,00 m 

 wysokość w szczycie: min. 2,75 m 

 wzmocniona konstrukcja dachu 

 konstrukcja: w pełni ocynkowane, stalowe rury - 

średnica ok. 38 mm, grubość ścianki ok.1,2mm, 

konstrukcja wraz z ramą podłogową 

 elementy mocujące w podstawach pionowych 



elementów konstrukcji pozwalające na 

przytwierdzenie zarówno do podłoży gruntowych, 

trawników jak i kostki betonowej lub asfaltu, 

 kolor: kremowy lub biały (do uzgodnienia) 

 obszycie ścianek z oknami 

 

CZĘŚĆ IV 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Gmina Baligród 

j.w. 

4 Witacze Opis przedmiotu zamówienia: 

Witacze: Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie, wykonanie i 

montaż 4 sztuk witaczy drewnianych ( drewno iglaste). 

Zamawiający przekaże wykonawcy grafikę i tekst, jakie chciałby 

umieścić na każdym z witaczy. W ramach zamówienia Wykonawca 

zaprojektuje i przedstawi zamawiającemu po 2 propozycje projektu 

witacza . Witacze będą posiadać wspólny element związany z 

promocją projektu (logo PO RPW, emblemat Unii Europejskiej, 

odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zgodnie 

zasadami promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013).  

Witacz  ma mieć formę konstrukcji drewnianej złożonej z dwóch 

słupów (pali o średnicy min.35 cm)  zwieńczonych daszkiem 

pokrytym gontem. W poprzek słupów z dwóch stron umieszczone 

poziomo 2 nieobrzynane deski o szerokości nie mniejszej niż 80 cm 

i grubości min. 5 cm przeznaczone do umieszczenia grafiki ( herbu 

gminy) i napisu „ GMINA BALIGRÓD WITA” i „GMINA 

BALIGRÓD ŻEGNA”. Konstrukcja powinna mieć minimalne 

wymiary: wysokość całkowitą (od fundamentu): 3,30 m, szerokość 

całkowitą: 2,30 m.  Herb gminy może być umieszczony i 

wydrukowany na tablicy metalowej ( w kształcie herbu) techniką 

zapewniającą min. 5 letni okres trwałości, natomiast napis może 



być wyfrezowany w desce i wyróżniony kolorem. 

Witacz ma być zamocowany na fundamencie wpuszczonym w 

grunt wykonanym z betonu - B20 (C 15/20) z wypuszczonymi 

kotwami. Wykonanie fundamentu jak również transport witaczy 

leży po stronie Wykonawcy. Miejsce montażu witaczy wskaże 

Zamawiający. Witacze mają być wykonany precyzyjnie z dbałością 

o detale poprzez precyzyjne dopasowanie do siebie poszczególnych 

elementów produktu, gładkie wykończenie krawędzi, bez 

widocznych śrub brak widocznych elementów łączeń. Wszystkie 

elementy wyszlifowane i zabezpieczone impregnatami i lakierami 

do drewna. Całość wykonana zgodnie z zasadami stosowanymi dla 

konstrukcji drewnianych oraz sztuką ciesielską. 

Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem i montażem 

witaczy należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające stosowne 

aprobaty, certyfikaty i atesty Wykonawca udzieli 3 letniej 

gwarancji na materiał i robociznę w dniu bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, co znajdzie potwierdzenie w 

sporządzonym protokole odbioru. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie 

montażu i terenach przyległych. W zakres zamówienia wchodzą 

wszystkie niezbędne prace, usługi i materiały konieczne do 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, jak 

również pozostałe czynności, opłaty i koszty niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dokładne 

miejsca ustawienia witaczy zostaną uzgodnione z Wykonawcą w 

trakcie realizacji umowy. Zamawiający będzie odpowiedzialny za 

wszelkie formalności związane z ustawieniem witaczy wynikające 

z przepisów prawa. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu 

zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, 

patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, 

urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie 

wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy 



realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. Równoważnych, o 

parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie witacze, muszą 

zostać oznakowane zgodnie z Zasadami promocji projektów dla 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

W załączeniu rysunek koncepcyjny przedmiotu zamówienia. 

Zleceniobiorca wykona w ramach zamówienia projekt. 

 

 

 

 

 

 

2. Gmina Mielec 

Ul. Jadernych 7, 39-300 

Mielec 

Dni robocze: poniedziałek 

7:30 – 17:00, wt – czw 7:30 – 

15:30, pt 7:30 – 14:00.  

4 Witacze Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie, wykonanie i 

montaż 4 witaczy. 

 

Konstrukcja zaprojektowana w oparciu o model obciążenia 

zgodny z PN-EN 1991-1-4:2008. (Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania 



Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: Eliza 

Fieluba 

Dane do kontaktu: 

 e.fieluba@ug.mielec.pl 

wiatru), w skład której wchodzą kształtowniki stalowe  ze stali 

węglowej, kształtowniki hutnicze gorąco-walcowane lub profile 

zamknięte gorąco-walcowane; zabezpieczona antykorozyjnie - 2 

warstwy powłoki lakierniczej, spawana metoda MIG/MAG w 

osłonie  CO2 

Ochrona antykorozyjna- Malowanie proszkowe. 

- Poszycie  witacza wykonane z blachy ocynk od 1-2mm, 

kształtowane poprzez: 

cięcie laserem 

frezowane na frezarce CNC 

walcowane na walcarce CNC 

zaginane krawędziowo na prasie krawędziowej CNC 

malowanie proszkowe według patery RAL 

- Boki witacza wykończone profilami maskującymi mocowania do 

konstrukcji nośnej lub profilami o dowolnym kształcie  

-  Grafika niepodświetlana folia winylowa o przedłużonej 

gwarancji lub kolorowy wydruk wielkoformatowy zabezpieczony 

laminatem UV 

- Fundament betonowa B20 (C 15/20) stopa  fundamentowa, 

umieszczona w gruncie lub wypuszczone kotwy M 16-20 lub opcja 

nastawna. 

Wszystkie witacze, muszą zostać oznakowane zgodnie z Zasadami 

promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013 i zawierać Logo właściwego Funduszu 

Europejskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

i logo Gminy Mielec wraz z napisem napis GMINA MIELEC – 

klimat dla inNOWacji. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 3 

propozycje graficzne witaczy. 

3. Gmina Tuszów Narodowy 

Adres: 39-332 Tuszów 

Narodowy 225 

Dni robocze: 

2 Witacze Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie, wykonanie i 

montaż 2 witaczy. 

 Konstrukcja zaprojektowana w oparciu o model obciążenia 

zgodny z PN-EN 1991-1-4:2008. (Eurokod 1: Oddziaływania na 



7:00 do 15:00 

Osoba odpowiedzialna za 

kontakt z wykonawcą: 

Grzegorz Niedbała 

Dane do kontaktu: Tel. 17/ 774 

37 28, e-mail: 

fundusze.gminatuszow@vp.pl 

konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania 

wiatru), w skład której wchodzą kształtowniki stalowe  ze stali 

węglowej, kształtowniki hutnicze gorąco-walcowane lub profile 

zamknięte gorąco-walcowane; zabezpieczona antykorozyjnie - 2 

warstwy powłoki lakierniczej, spawana metoda MIG/MAG w 

osłonie  CO2 

Ochrona antykorozyjna- Malowanie proszkowe. 

- Poszycie  witacza wykonane z blachy ocynk od 1-2mm, 

kształtowane poprzez: 

cięcie laserem 

frezowane na frezarce CNC 

walcowane na walcarce CNC 

zaginane krawędziowo na prasie krawędziowej CNC 

malowanie proszkowe według patery RAL 

- Boki witacza wykończone profilami maskującymi mocowania do 

konstrukcji nośnej lub profilami o dowolnym kształcie  

-  Grafika niepodświetlana folia winylowa o przedłużonej 

gwarancji lub kolorowy wydruk wielkoformatowy zabezpieczony 

laminatem UV 

- Fundament betonowa B20 (C 15/20) stopa  fundamentowa, 

umieszczona w gruncie lub wypuszczone kotwy M 16-20 lub opcja 

nastawna. 

Wszystkie witacze, muszą zostać oznakowane zgodnie z Zasadami 

promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013 i zawierać Logo właściwego Funduszu 

Europejskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 3 

propozycje graficzne witaczy. 
 


