Załącznik nr 1 do zaproszenia znak: PZD-ZP.263.5.30.2020

Opis przedmiotu zamówienia
pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu
pn. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych –
Etap III”
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 100 zestawów promocyjnych w ramach promocji
projektu „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –
Słowacja 2014-2020 wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Każdy zestaw promocyjny
obejmuje:
1) opaskę odblaskową – 1 szt.;
2) teczkę typu aktówka na dokumenty – 1 szt.;
3) torbę reklamową ekologiczną – 1 szt.;
4) ceramiczny kubek – 1 szt.;
5) etui na karty – 1 szt.
2. Opaska odblaskowa:
1) wykonana w kolorze żółtym;
2) o długości min. 30 cm;
3) posiadająca na jednej stronie czytelne logo wskazane w pkt 7.
3. Teczka typu aktówka na dokumenty:
1) wykonana z tkaniny wodoodpornej lub ekoskóry;
2) wykonana w kolorze czarnym;
3) o wymiarach:
a) szerokość min. 34 cm,
b) wysokość min. 25 cm;
4) posiadająca uchwyt;
5) zapinana na zamek z trzech stron
6) wyposażona w kieszonką i min. 2 kieszenie na dokumenty;
7) posiadająca na jednej stronie czytelne logo (nadruk bądź tłoczenie) wskazane w pkt 7.
8) bez kółek na segregator.
4. Torba reklamowa ekologiczna:
1) wykonana z płótna bawełnianego( 100% bawełny) min. 300g;
2) wykonana w kolorze naturalnym;
3) o wymiarach:
a) szerokość min. 35 cm,
b) wysokość min. 40 cm;
4) posiadająca długie uchwyty;
5) posiadająca wzmocnione dno o szerokości min. 8 cm,
6) posiadająca na jednej stronie czytelne logo (nadruk) wskazane w pkt 7.
5. Ceramiczny kubek:
1) wykonany w kolorze białym;
2) o pojemność min. 300 ml;
3) posiadający na zewnętrznej stronie czytelne logo wskazane w pkt 7.
6. Etui na karty:
1) wykonane ze skóry ekologicznej;
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2) wykonane w kolorze szarym;
3) o wymiarach:
a) wysokość min. 10,5 cm,
b) szerokość min. 7,5 cm;
4) zapinane na napę;
5) zawierające kieszonki na min. 12 kart;
6) posiadająca na jednej stronie czytelne logo (nadruk bądź tłoczenie) wskazane w pkt 7.
7. Wszystkie zestawy muszą być jednakowe.
8. Każdy materiał promocyjny musi być estetycznie, czytelnie i w trwały sposób oznakowany
poprzez umieszczenie na nim zintegrowanego logotypu programu wraz nazwą funduszu, z
którego finansowany był projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wg
poniższego rysunku:

9. W przypadku materiałów o niewielkich rozmiarach nie jest konieczne zamieszczanie nazwy
funduszu. Umieszczany jest tylko zintegrowany logotyp programu. Wielkość logotypu musi
być taka, by napisy w logotypie, a w szczególności znajdujący się pod flagą napis „UNIA
EUROPEJSKA” były wyraźne i czytelne.
10. Dane w zakresie oznakowania elementów składających się na zestawy promocyjne zawarte są
w Poradniku/wytycznych dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji
projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.
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