
 

Nr sprawy: PUE.271.18.2013 

       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 Album fotograficzny z 
opisem 

Objętość: minimum 100 str. + twarda sztywna okładka 
Format: B4  (250 x 353 mm)  pionowo 
Środek: papier kreda matowa 170g,  
Druk dwustronny 
kolor 4+4 CMYK 
 
Okładka: oprawa twarda foliowana,  szyta nicią, grzbiet prosty, 

papier kreda błyszcząca co najmniej 300g, druk 5 + 4 (dwie wklejki 

drukowane w kolorze CMYK – 4+4). Pisząc zaś o wklejkach 

Zamawiający ma na myśli: arkusz papieru o gramaturze zwykle 

trochę większej od arkuszy wkładu, który jest przyklejony zarówno 

do wewnętrznej strony okładziny okładki jak i do pierwszej (lub 

ostatniej) kartki wkładu. 

Tytuł albumu Wykonawca uzgodni ze Zleceniodawcą podczas prac 

nad projektem graficznym albumu. 

Album będzie zawierał zdjęcia i teksty oraz elementy graficzne. 
Zamawiający przekaże wykonawcy przykładowy album w wersji 
papierowej. Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji 
elektronicznej informacje tekstowe, które powinny zostać 
zamieszczone w publikacji. Pozostałe informacje tekstowe, które 
będą wymagane podczas wykonywania projektu graficznego 
folderu, Wykonawca wypracuje samodzielnie. Wykonawca 
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zobowiązany jest do wykonania (według uwag Zamawiającego) lub 
do zakupu zdjęć w rozdzielczości wymaganej do zamieszczenia w 
albumie. Zdjęcia ukazywać będą walory turystyczno – przyrodnicze 
Gminy Baligród. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
graficznego albumu, 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 
albumu (w szczególności: styl szaty graficznej, rodzaj i rozmiar 
czcionki, kolorystyka itp.). Zamawiający ma prawo do ingerencji w 
opracowanie albumu i wprowadzania poprawek, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu ostateczną wersję albumu 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 albumu w paczki po 10 sztuk z 
zaznaczeniem tytułu oraz ilości egzemplarzy w paczce oraz 
dostarczenie pełnego nakładu albumów do siedziby Gminy. 
 

 
CZĘŚĆ II  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. 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 

1 Stragan 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 



Dane do kontaktu: 
 e.fieluba@ug.mielec.pl 

cm od gruntu.  
Konstrukcja straganu powinna umożliwiać jego rozebranie i 
przewiezienie w dowolne miejsce. 

Stragan będzie oznaczony w element związany z promocją 
programu operacyjnego (pełno kolorowe logo PO RPW, emblemat 
Unii Europejskiej, odwołanie słowne do właściwego Europejskiego 
Funduszu - zgodnie zasadami promocji projektów dla Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013) oraz pełno 
kolorowe  logo Gminy Mielec.  

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. 
 

2. Gmina Mielec 
j.w. 

2 Zakup roll-upi 1 szt. Rollup Klasyczny 
Format: 100×200 
Waga systemu: do 4,5 kg 
Konstrukcja /kolor: aluminium anodowane na kolor srebrny mat 
Akcesoria:  



 - W zestawie torba z miękką wkładką, rozsuwana od góry , 
Grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 
(nasycone kolory). 
 
X-Baner- 1 szt 
Parametry techniczne :  
 - grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 
(nasycone kolory) 

 - konstrukcja z wytrzymałego włókna węglowego i stali 
 - dopasowany uchwyt główny 
 - gumowe nóżki nie niszczące podłoża 
 - mocne metalowe zaczepy 
 - wymiary: 120x200 cm 

Szybki i prosty montaż  
Składana    konstrukcja  
Każdy banner wyposażony w lampę halogenową o mocy min. 50 W 
oraz wygodną i wytrzymałą torbę transportową. 
 

Roll-upy 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).  

 

Banner i roll-up  będą oznaczone zgodnie z zasadami promocji 
projektu współfinansowanego z PORPW (pełno kolorowe logo PO 
RPW, emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zgodnie zasadami 
promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013)oraz pełno kolorowe logo Gminy Mielec 



wraz z logiem i nazwą projektu.  

Przed rozpoczęciem druku na poszczególnych elementach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu ich ostateczne projekty graficzne do 
zatwierdzenia. Minimalna wymagana trwałość kolorów i materiału 
wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru. 
 
 

3. 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 

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  
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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. 
Przykładowy 

rysunek koncepcyjny przedmiotu zamówienia.  

 
W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje i przedstawi 
zamawiającemu po 2 propozycje projektu straganu. 

4. Gmina Baligród 5 Stragany do ekspozycji Jednostanowiskowy stragan ekspozycyjno-handlowy o wymiarach 



j.w. produktów lokalnych 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. 

 
5. Gmina Baligród 

j.w. 
5 Zakup roll-upów 1 szt. Rollup Dwustronny 

Format: 100×200 
Waga systemu: do 5 kg 
Konstrukcja /kolor: aluminium anodowane na kolor srebrny mat 
Akcesoria:  
 - W zestawie torba z miękką wkładką, rozsuwana od góry , 
- Lampka Halogenowa – 2 szt. 
Parametry techniczne : 

 - lampka halogenowa do systemu rollup 
 - w zestawie transformator z długim wygodnym kablem 
 - kąt świecenia regulowany pod dowolnym kątem 
 - mocowanie na wsuw bezpośrednio do masztu 
 - kolor czarny 
 - konstrukcja : tworzywo sztuczne, metal 

Grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 
(nasycone kolory) 
 
2 szt. Rollup Klasyczny 
Format: 100×200 
Waga systemu: do 4,5 kg 
Konstrukcja /kolor: aluminium anodowane na kolor srebrny mat 
Akcesoria:  
 - W zestawie torba z miękką wkładką, rozsuwana od góry , 
Grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 
(nasycone kolory) 
 
2 szt. Rollup Standard 
Format: 85×200 
Waga systemu: do 4,0 kg 
Konstrukcja /kolor: aluminium anodowane na kolor srebrny mat 



Akcesoria:  
 - W zestawie torba z miękką wkładką, rozsuwana od góry , 
Grafika:  Poliester 240 micrMetra, wydruk 720dpi (mat) 
 

Rollupy 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).  

Przed rozpoczęciem druku na poszczególnych elementach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu ich ostateczne projekty graficzne 
do zatwierdzenia. Minimalna wymagana trwałość kolorów i 
materiału wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego 
odbioru. 

6. Gmina Baligród 
j.w. 

5 Zakup bannerów 
reklamowych 

2 szt. - Outside X-Banner 
Parametry techniczne : 

 - zewnętrzny system banerowy ze zbiornikiem 
 - odporny na deszcz i wiatr o średniej sile 
 - konstrukcja z aluminium i włókna węglowego do banera o 

wielkości 100 x 200 cm 
- grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 
(nasycone kolory) 

 wielkość grafiki 100x200  
 - plastikowy zbiornik na wodę / piasek o pojemności 20L 
 - w cenie dwie torby transportowe 
  

X-Baner- 3 szt 
Parametry techniczne :  
 - grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 



(nasycone kolory) 
 - konstrukcja z wytrzymałego włókna węglowego i stali 
 - dopasowany uchwyt główny 
 - gumowe nóżki nie niszczące podłoża 
 - mocne metalowe zaczepy 
 - wymiary: 120x200 cm 

Szybki i prosty montaż  
Składana    konstrukcja  
Każdy banner wyposażony w lampę halogenową o mocy min. 50 W 
oraz wygodną i wytrzymałą torbę transportową. 
 

Bannery 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).  

Przed rozpoczęciem druku na poszczególnych elementach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu ich ostateczne projekty graficzne do 
zatwierdzenia. Minimalna wymagana trwałość kolorów i materiału 
wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru.  
 

7. 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,  

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 
m2 

 wysokość ścian bocznych: 2,00 m 
 wysokość w szczycie: min. 2,75 m 



e-mail: 
eajdyn@uggrajewo.home.pl 

 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 

 Gmina Grajewo  
j.w. 

2 Zakup bannerów 
reklamowych 

1 szt. - Outside X-Banner 
Parametry techniczne : 

 - zewnętrzny system banerowy ze zbiornikiem 
 - odporny na deszcz i wiatr o średniej sile 
 - konstrukcja z aluminium i włókna węglowego do banera o 

wielkości 100 x 200 cm 
- grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 
(nasycone kolory) 

 wielkość grafiki 100x200  
 - plastikowy zbiornik na wodę / piasek o pojemności 20L 
 - w cenie dwie torby transportowe 
  

X-Baner- 1 szt 
Parametry techniczne :  
 - grafika:  Baner Ferrari Stamoid 500g/m2, wydruk 720dpi 
(nasycone kolory) 

 - konstrukcja z wytrzymałego włókna węglowego i stali 
 - dopasowany uchwyt główny 
 - gumowe nóżki nie niszczące podłoża 
 - mocne metalowe zaczepy 
 - wymiary: 120x200 cm 



Szybki i prosty montaż  
Składana    konstrukcja  
Każdy banner wyposażony w lampę halogenową o mocy min. 50 W 
oraz wygodną i wytrzymałą torbę transportową. 
 

Roll-upy 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).  

 
 

CZĘŚĆ III 
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.  
Osoba odpowiedzialna za 
kontakt z wykonawcą: Eliza 
Fieluba 
Dane do kontaktu: 
 e.fieluba@ug.mielec.pl 

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 
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 z wykorzystaniem logotypów 
przekazanych przez Gminę Mielec. 

3. Gmina Tuszów Narodowy 
Adres: 39-332 Tuszów 
Narodowy 225 
Dni robocze: 
7:00 do 15:00 

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



Osoba odpowiedzialna za 
kontakt z wykonawcą: 
Grzegorz Niedbała 
Dane do kontaktu: Tel. 17/ 
774 37 28, e-mail: 
fundusze.gminatuszow@vp.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. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 3 
propozycje graficzne witaczy. 

 
 


