Załącznik nr 1 do sondażu cenowego
znak: RL.272.8.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych jn.:
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2.

Naklejki

32

wykonane z bezbarwnej pleksi o grubości min 5 mm,
nadruk w kolorze,
materiał i nadruk odporny na działanie czynników zewnętrznych,
tablica umieszczona na dystansach montażowych,
wymiary: 80 cm x 120 cm,
tablica powinna zawierać:
· nazwę beneficjenta – Powiat Ostródzki
· tytuł projektu – „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa
Powiatowego w Ostródzie”,
· cel projektu – Zwiększenie efektywności dostępu Geoportalu
Powiatu Ostródzkiego poprzez utworzenie i świadczenie 21
e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.
· zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne
województwa,
· adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
tablica zamontowana powinna zostać w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
wykonana z materiału odpornego na szorowanie i zużycie;
nadruk w kolorze;
wymiary naklejki 10x5 cm;
naklejka powinna zawierać:
· zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne
województwa,
· napis: Zakup jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

2. Dostawa, o której mowa w pkt 1, obejmuje dowóz materiałów do miejsca docelowych wraz
z załadunkiem i rozładunkiem oraz montażem we wskazanym miejscu:
- Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, przedstawi do akceptacji zamawiającego projekt tablicy i naklejek objętych
przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia winien jest korzystać z podstawowych
dokumentów dotyczących promocji i informacji, tj.:
1) Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów
polityki spójności na lata 2014-2020,
2) Księga identyfikacji wizualnej województwa warmińsko-mazurskiego,
3) Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji,
4) Karta Wizualizacji dla Programów Regionalnych.

