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Numer sprawy: DGA/07/10 

Załącznik A do SIWZ 

 
 
Przedmiot zamówienia:  
wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na 
potrzeby realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Projektu 
System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. 
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

  
I. Część ogólna – stosowana do Zadnia I i Zadania II 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa materiałów promocyjnych dla  projektu 
„System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”. 

2. Szczegółowy wykaz materiałów promocyjnych oraz wymagania jakościowo-techniczne, 
określone zostały w pkt II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały promocyjne były nowe, pełnowartościowe, 
dobrej jakości, a także charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) indywidualny projekt graficzny dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II w poz. 1 
do 11, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w pkt. II i zastosowaniem zasad wizualizacji PO 
IG zamieszczonym w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów 
i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu; 

b) przygotowalnię graficzną dla materiału promocyjnego wskazanego w pkt. II poz. 12, 

c) wykonanie materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem wymaganych nadruków na 
materiałach, zgodnie z wymaganiami jakościowo-technicznymi określonymi w pkt II 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

d)  dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego (rozładunek/załadunek materiałów). 

5. Termin oraz warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

a) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II w poz. 1 do 2-  Wykonawca przedstawi 
do akceptacji Zamawiającemu projekty graficzne w ciągu 2 dni roboczych od 
podpisania umowy, do wyboru przez Zamawiającego (pliki w formacie PDF lub jpg 
przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego), 

b) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II w poz. 3, 4, 7 i 10 -  Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekty graficzne w ciągu 5 dni roboczych 
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od podpisania umowy, do wyboru przez Zamawiającego (pliki w formacie PDF lub jpg 
przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego), 

c) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II w poz. 5, 6, 8 i 9 -  Wykonawca 
przedstawia do akceptacji Zamawiającemu projekty graficzne w ciągu 15 dni 
roboczych od podpisania umowy, do wyboru przez Zamawiającego (pliki w formacie PDF 
lub jpg przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez 
Zamawiającego) 

d) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II w poz.11, 12 i 13 Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt rozmieszczenia logotypów i ew. innych 
wskazanych informacji na materiałach w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy, do 
wyboru przez Zamawiającego (pliki w formacie PDF lub jpg przesłane pocztą 
elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego), 

e) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje projekty graficzne lub zgłosi do nich 
uwagi, a Wykonawca w ciągu następnych 2 dni roboczych uwzględni ewentualne uwagi 
do projektów graficznych, zgodnie ze wskazówkami i/lub wzorem przekazanym przez 
Zamawiającego i przedstawi ponownie projekty do akceptacji. Akceptacja oraz zgłoszenie 
ewentualnych uwag nastąpi droga mailową; 

f) dostawa wszystkich materiałów promocyjnych objętych zamówieniem nastąpi nie później, 
niż w poszczególnych terminach wskazanych w Harmonogramie dostaw materiałów 
promocyjnych (Tabela nr 1) liczonych od dnia ostatecznej akceptacji projektów 
graficznych (poz. 1-10) lub od dnia ostatecznej akceptacji rozmieszczenia logotypów 
(poz.11, 12 i 13). 

g) materiały promocyjne dostarczone zostaną po uprzednim ustaleniu z odpowiedzialnym 
pracownikiem Zamawiającego konkretnego terminu dostawy z zastrzeżeniem 
Harmonogramu dostaw materiałów promocyjnych (Tabela nr 1). 

 
6. Wyłoniony Wykonawca otrzyma niezbędne logo drogą elektroniczną w postaci plików cdr, 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wzory logo w formie wydruków stanowią Załącznik nr B 
  

7. Wszystkie ostateczne projekty graficzne wykorzystane przy produkcji materiałów reklamowych 
zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej edycję, na 
wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. Cena zawierać będzie wartość autorskich praw 
majątkowych oraz ich przeniesienia na Zamawiającego. 

 
8. Wszystkie materiały promocyjne, na poszczególnych etapach prac wykonawczych, Wykonawca 

będzie dostarczał i odbierał na własny koszt, własnym transportem do/z siedziby 
Zamawiającego. Transport obejmować będzie również rozładunek/załadunek materiałów.  
 

 
Tabela nr 1. Harmonogram dostaw materiałów promocyjnych 
 
Lp. Materiał Promocyjny (w 

kolejności opracowywania 
projektów) 

Liczba w 
sztukach 

Termin dostawy w dniach kalendarzowych liczony 
od dnia ostatecznej akceptacji projektów 

graficznych (poz. 1-10) lub od dnia ostatecznej 
akceptacji rozmieszczenia logotypów (poz.11, 12 i 

13) 
Zadanie I -  Artykuły promocyjne – poligraficzne 

 
1. Roll-up 120 x 200 cm 2 5 
2. Roll-up 200 x 200 cm 1 5 
3. Plakat A3 100 10 
4. Plakat A2 40 10 
5.  Kalendarz ścienny-trójdzielny 300 20 
6. Etykiety samoprzylepne 

foliowe 
200 20 

7. Bloczek reklamowy 750 10 
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8. Tablica informacyjno-
promocyjna 80x60 

2 20 

9. Tablica informacyjno-
promocyjna 40x30 

1 20 

Zadanie II -  Artykuły promocyjne – Gadżety 
10. Kubek 300 10 
11. Długopis 900 10 
12. Pamięć USB 2.0 550 10 
13. Teczka reklamowa - 

konferencyjna 
750 10 
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II . Zestawienie jakościowo-techniczne materiałów promocyjnych. 
 

Zadanie I -  Artykuły promocyjne – poligraficzne 
Lp. Materiał 

Promocyjny 
Liczba 
(szt.) 

Liczba 
projektów 
graficznych 

Specyfikacja projektu graficznego Opis przedmiotu zamówienia 

1. Stojak reklamowy 
typu - roll-up (120 x 
200 cm) 
 

2 1 Kombinacja trzech logo: PO IG, IŁ-PIB i 
EFRR w jednym ciągu znaków, poza 
ciągiem znaków - logo projektu SIPS i 
Partnerów Projektu, adres internetowy 
www.sips.itl.waw.pl, dodatkowo projekt 
powinien zawierać: 
-  elementy graficzne (zdjęcia, kształty itp.) 
zgodne z tematyką projektu SIPS, 
- hasło PO IG – „Dotacje na innowacje”, 
- inny zaproponowany przez 
Zamawiającego tekst. 

Surowiec: wydruk na podłożu plastikowym min. 
300 g  , stopa i słupki aluminiowe 
Wymiar: po rozwinięciu 120 x 200 cm, długość po 
złożeniu w pokrowcu do 140 cm 
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Akcesoria: pokrowiec 
Dodatkowe informacje: obudowa na stabilnych 
podpórkach, plakat po rozwinięciu oparty na dwóch 
pionowych słupkach, halogenowa lampa 
oświetlająca 50W z kablem dł. 4 m. 

2. Stojak reklamowy 
typu - roll-up (200 x 
200 cm) 
 

1 1 Kombinacja trzech logo: PO IG, IŁ-PIB i 
EFRR w jednym ciągu znaków, poza 
ciągiem znaków - logo projektu SIPS i 
Partnerów Projektu, adres internetowy 
www.sips.itl.waw.pl, dodatkowo projekt 
powinien zawierać: 
-  elementy graficzne (zdjęcia, kształty itp.) 
zgodne z tematyką projektu SIPS, 
- hasło PO IG – „Dotacje na innowacje”, 
- inny zaproponowany przez 
Zamawiającego tekst. 

Surowiec: wydruk na podłożu plastikowym, stopa i 
słupek aluminiowe 
Wymiar: po rozwinięciu 200 x 200 cm, długość po 
złożeniu w pokrowcu do 220 cm 
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Akcesoria: pokrowiec 
Dodatkowe informacje: obudowa na stabilnych 
podpórkach, plakat po rozwinięciu oparty dwóch 
pionowych słupku słupkach, dwie halogenowe 
lampy oświetlające 50W z kablem o dług. 4 m. 

3. Plakat A3 100 1 Kombinacja trzech logo: PO IG, IŁ-PIB i 
EFRR w jednym ciągu znaków, poza 
ciągiem znaków - logo projektu SIPS i 
Partnerów Projektu, adres internetowy 
www.sips.itl.waw.pl, dodatkowo projekt 
powinien zawierać: 
-  elementy graficzne (zdjęcia, kształty itp.) 
zgodne z tematyką projektu SIPS, 

Surowiec: papier 150 g 
Wymiary: A3 
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Okleina zewnętrzna: folia matowa 
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- hasło PO IG – „Dotacje na innowacje”, 
- miejsce na odręczne zapisanie 
dodatkowych informacji, 
- inny zaproponowany przez 
Zamawiającego tekst. 

4. Plakat A2 40 1 Kombinacja trzech logo: PO IG, IŁ-PIB i 
EFRR w jednym ciągu znaków, poza 
ciągiem znaków - logo projektu SIPS i 
Partnerów Projektu, adres internetowy 
www.sips.itl.waw.pl, dodatkowo projekt 
powinien zawierać: 
-  elementy graficzne (zdjęcia, kształty itp.) 
zgodne z tematyką projektu SIPS, 
- hasło PO IG – „Dotacje na innowacje”, 
- inny zaproponowany przez 
Zamawiającego tekst. 

Surowiec: papier 150 g 
Wymiary: A2 
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Okleina zewnętrzna: folia matowa 

5. Kalendarz ścienny-
trójdzielny na rok 
2011 

300 1 Główka kalendarza: Kombinacja dwóch 
logo: PO IG i EFRR w jednym ciągu 
znaków, poza ciągiem znaków - logo 
projektu SIPS dodatkowo projekt powinien 
zawierać: 
-  hasło PO IG – „Dotacje na innowacje”, 
-  elementy graficzne (zdjęcia, kształty itp.) 
zgodne z tematyką projektu SIPS, 
3 pola na reklamę: logotypy IŁ-PIB i 
Partnerów, dane teleadresowe, nazwa 
projektu. 

Format kalendarza: 310 x 790mm  
Po złożeniu: 310 x 205mm, 
Format kalendarium: 310 x 135mm 
Miejsce na reklamę: 3 pola 300 x 50mm 
Format Główki: 310 x 190mm 
Plecki: białe,  
Temat główki: indywidualny  
Dodatkowe informacje: trzyczęściowy (miesiąc 
poprzedni, bieżący, następny), trójjęzyczny 
(PL,GB,D.) imieniny i święta w języku polskim, 
okienko wskazujące dzień tygodnia, opakowany w 
tekturową kopertę. 

6. Etykiety 
samoprzylepne 
foliowe 

200 1 Kombinacja dwóch logo: PO IG i UE w 
jednym ciągu znaków, z dodatkową 
informacją: Zakup współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 

Surowiec: folia samoprzylepna  
Wymiar: 70 x 42 mm 
Kolor: biały  
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Dodatkowe informacje: etykiety laminowane, 
dostarczone na arkuszach A4 

7. Bloczek reklamowy 750 1 Powierzchnia poza polem do pisania: 
kombinacja trzech logo: PO IG, IŁ-PIB i 

Surowiec: papier 90 g 
Wymiary: A 4, 80 kartek 
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EFRR w jednym ciągu znaków, poza 
ciągiem znaków - logo projektu SIPS i 
Partnerów Projektu, adres internetowy 
www.sips.itl.waw.pl, 
Pole do pisania: kratka, w tle logo spis w 
stylu znaku wodnego. 

Podkładka: sztywny karton, grzbiet klejony 
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Dodatkowe informacje: pole do pisania w kratkę. 

8. Tablica 
informacyjno- 
promocyjna 
80x60 

2 2 Dwa projekty wykonane zgodnie z 
zaleceniami Przewodnika w zakresie 
promocji projektów finansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla 
Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych 
we wdrażanie Programu, s. 34. Jedna 
tablica z dodatkowym logiem IŁ-PIB w ciągu 
znaków. 

Wymiary: 80 x 60 cm  
Surowiec: białe PCV grubość min. 5 mm  
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Okleina zewnętrzna: folia matowa 
Dodatkowo: cztery otwory na rogach tablicy 
umożliwiające jej zamontowanie 

9. Tablica 
informacyjno- 
promocyjna 
40x30 

1 1 Dwa projekty wykonane zgodnie z 
zaleceniami Przewodnika w zakresie 
promocji projektów finansowanych w 
ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla 
Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych 
we wdrażanie Programu, s. 34 

Wymiary: 80 x 60 cm  
Surowiec: białe PCV grubość min. 5 mm  
Druk: pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Okleina zewnętrzna: folia matowa 
Dodatkowo: cztery otwory na rogach tablicy 
umożliwiające jej zamontowanie 

Zadanie II -  Artykuły promocyjne – gadżety reklamowe 
Lp. Materiał 

Promocyjny 
Liczba 
(szt.) 

Liczba 
projektów 
graficznych 

Specyfikacja projektu graficznego Opis przedmiotu zamówienia 

10. Kubek 300 1 Kombinacja trzech logo: PO IG, IŁ-PIB i 
EFRR w jednym ciągu znaków, poza 
ciągiem znaków - logo projektu SIPS i 
Partnerów Projektu, adres internetowy 
www.sips.itl.waw.pl, dodatkowo projekt 
powinien zawierać: 
-  elementy graficzne (zdjęcia, kształty itp.) 
zgodne z tematyką projektu SIPS., 

Surowiec: Porcelit, biały 
Druk: pełno kolorowy (CMYK+0) 
Powierzchnia nadruku:  z dwóch stron kubka (od 
zewnątrz) min. 8 x 22 cm 

Pojemność: min.330 ml, 
Wymiary: wys. min 80 mm, średnica ok. 95 mm (u 
góry), pakowany jednostkowo 

11. Długopis  900 0 Kombinacja dwóch monochromatycznych 
logo: PO IG i UE w jednym ciągu znaków z 
jednej strony korpusu, uproszczone 

Surowiec: plastik 
Kolor: niebieski ze srebrnymi elementami 
Nadruk: jednokolorowy z dwóch stron korpusu 
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monochromatyczne logo SIPS z drugiej 
strony korpusu 

Wymiary: 13,5 x  1,9 x 1,1 cm 
Powierzchnia nadruku: min. 4 x 0,8 cm 
Dodatkowe informacje: srebrny klip, niebieski 
wkład 

12. Pamięć USB 2.0  550 0 Kombinacja dwóch monochromatycznych 
logo: PO IG i UE w jednym ciągu znaków z 
jednej strony urządzenia, uproszczone 
monochromatyczne logo SIPS z drugiej 
strony urządzenia 

Obudowa: Plastik 
Wymiary: min. 76x23,8x7,5 mm 
Kolor obudowy: niebieski ze srebrnymi elementami 
i srebrną zatyczką 
Pojemność: min. 4 GB 
Nadruk: jednokolorowy z dwóch stron urządzenia 
Powierzchnia nadruku: min. 40x15 mm  z każdej 
strony 
Opakowanie: jednostkowe 
Dodatkowe informacje: smycz, kompatybilne z 
Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7 

13. Teczka reklamowa 
- konferencyjna 

750 0 Kombinacja dwóch monochromatycznych 
logo: monochromatyczne logo SIPS z jednej 
strony teczki, z drugiej strony teczki loga PO 
IG i EFRR w jednym ciągu znaków oraz 
dane teleadresowe projektu 

Format: ok. 36x28x3,5 cm 
Surowiec: poliester 600D, czarny z niebieskim 
Dodatkowo: zasuwana na suwak, wewnątrz 
zasuwana kieszonka na płyty CD, liczne przegródki 
na kartki A4, miejsce na blok „listowy” A4 oraz na 
dwa długopisy 

 


