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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
WPR.3422-33/2010 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: 
 

 
1. OPRACOWANIE TEKSTU DO PRZEWODNIKA, NA TABLICE I STRONĘ INTERNETOWĄ  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312210-6 Usługi świadczone przez autorów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Cecha Wymagane parametry 

1.  Treść  
Szczegółowe, wyczerpujące i rzetelne opisy wszystkich miejsc , obiektów 
bezpośrednio związanych z tematem (Zamawiający udostępni do wglądu 
„Koncepcję zagospodarowania turystycznego Szlaku Królewny Marianny 
Orańskiej”, podstawową mapę szlaku i inne niezbędne dokumenty).     

2. Informacje 
uzupełniające 

- krótkie opisy miejscowości znajdujących się na szlaku z ich najważniejszymi 
atrakcjami,  
- praktyczne informacje (dane teleadresowe ośrodków informacji turystycznej 
znajdujących się na szlaku, muzeów, atrakcji turystycznych),  
- kalendarium wydarzeń kulturalnych,  
- indeks obiektów i miejscowości. 

3. Nadzór nad pracami 
Akceptacja wstępnej koncepcji tekstów przez Zamawiającego; współpraca 
merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad 
powstającymi tekstami. 

4. Prawa autorskie  Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego  
(doprecyzowanie w projekcie umowy) 

5. Sposób przekazania  Protokół odbioru; treść zapisana na płycie CD. 
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2. WYKONANIE TABLIC WRAZ Z MONTAŻEM  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7 - Usługi projektów graficznych,   
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

 
2.1. Tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji stalowej (w centrach miast) 

 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1.  Przedmiot 

zamówienia 
Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, 
angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.   

2.  Materiał  Blacha ocynkowana o grubości: 1,2 mm na ramce z profilu stalowego: 20 mm.  

3.  Rozmiary  Tablica: 200 cm x 100 cm,   
Rama: wysokość 280 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm. 

4.  Wydruk Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.   

5. Konstrukcja 
ramy   

Stalowa; profil stalowy kwadratowy (zamknięty) o boku 60 mm, grubość ścianek: 
3mm.   

6. Ilość 12 sztuk 
7.  Zgody  Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.  

8. Nadzór nad 
pracami 

Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

9. Promocja 
projektu  Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  

10.  Montaż 
Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców 
nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną 
zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie. 

11. Wizualizacja 
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2.2. Tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji drewnianej (na terenach leśnych i parkowych) 
 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1.  Przedmiot 

zamówienia 
Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, 
czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.   

2.  Materiał  Blacha ocynkowana o grubości: 1,2 mm.  

3.  Rozmiary  
Tablica: 200 cm x 100 cm.  
Rama: wysokość: 300 cm; wysokość nad gruntem: 220 cm;  
grubość belki: 20 cm. 

4.  Wydruk Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.   
5. Konstrukcja ramy Drewniana z zadaszeniem. 
6. Ilość  9 sztuk 
7.  Zgody  Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.  

8. Nadzór nad pracami Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna 
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

9. Promocja projektu  Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  

10.  Montaż 
Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców 
nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili 
pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie. 

11.  Wizualizacja 
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2.3. Tablice z mapami na konstrukcji drewnianej 

 
L.p. Cecha Wymagane parametry 

1.  Przedmiot 
zamówienia  

Opracowanie graficzne mapy turystycznej na aktualnych podkładach mapowych  
w skali 1:25.000, wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska  
i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.   

2.  Materiał  Blacha ocynkowana o grubości: 1,2 mm.  

3.  Rozmiary  Tablica: 120 cm x 70 cm 
Rama: 260 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm; grubość belki: 150 mm. 

4.  Wydruk Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.   
5. Konstrukcja ramy Drewniana z zadaszeniem.  
6. Ilość  4 sztuki 
7.  Zgody  Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.  

8. Nadzór nad 
pracami 

Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna z 
Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

9. Promocja 
projektu  Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  

10.  Montaż 
Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców 
nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną 
zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie. 

11. Wizualizacja 
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2.4. Tabliczki informacyjne na obiektach 

 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1.  Przedmiot 

zamówienia 
Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, 
czeska, angielska i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.   

2.  Materiał i konstrukcja  Transparentna (przezroczysta) plexi wysokoudarowa o grubości: 5 mm; 
montowana na ozdobnych kołkach dystansowych ze stali nierdzewnej.   

3.  Rozmiary  Tablica: 60 cm x 90 cm.  
4.  Wydruk Druk solwentowy  (od wewnętrznej strony). 
5. Ilość  32 sztuki  
6.  Zgody  Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.  

7. Nadzór nad pracami Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna 
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

8. Promocja projektu  Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  

9.  Montaż 
Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców 
nieruchomości dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili 
pisemną zgodę na umiejscowienie tablic na swoim terenie. 

10.  Wizualizacja  
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2.5. Tabliczki na słupkach na konstrukcji stalowej 
L.p Cecha Wymagane parametry 

1.  Przedmiot 
zamówieni 

Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska  
i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.   

2.  Materiał   Blacha ocynkowana o grubości: 1, 2 mm.  

3.  Rozmiary  
Tabliczka: 60 cm x 90 cm 
Rama: wysokość 250 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm. 
Słupek – profil zamknięty (kwadratowy) 50 mm; grubość ścianki: 3 mm. 

4.  Wydruk Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.   
5. Ilość  2  
6.  Zgody  Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.  

7. Nadzór nad 
pracami 

Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

8. Promocja 
projektu  Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  

9.  Montaż 
Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości 
dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie 
tablic na swoim terenie. 

10. Wizualizacja  
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2.6. Tabliczki na słupkach na konstrukcji drewnianej 
 
L.p. Cecha Wymagane parametry 

1.  Przedmiot 
zamówienia 

Opracowanie graficzne wraz z wersjami językowymi tj. wersja polska, czeska, angielska  
i niemiecka; wykonanie i montaż w terenie.   

2.  Materiał   Blacha ocynkowana o grubości: 1, 2 mm.  

3.  Rozmiary  Tabliczka: 60 cm x 90 cm 
Rama: 250 cm; wysokość nad gruntem: 200 cm; grubość belki: 150 mm. 

4.  Wydruk Druk solwentowy zabezpieczony laminatem UV.   
5. Ilość  1  
6.  Zgody  Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na montaż tablic w terenie.  

7. Nadzór nad 
pracami 

Akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

8. Promocja 
projektu  Oznakowanie tablicy zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  

9.  Montaż 
Montaż tablic odbędzie się w obecności Zamawiającego oraz zarządców nieruchomości 
dysponujących aktami własności terenu, którzy wyrazili pisemną zgodę na umiejscowienie 
tablic na swoim terenie. 

10. Wizualizacja 
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3. WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW, 79530000-8 
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

 
L.p. Cecha Wymagane parametry 

1.  
Przedmiot 
zamówienia  
 

-  Zaprojektowanie, wykonanie, instalacja i uruchomienie portalu internetowego.   
-  Wsparcie techniczne (okres 1 rok). 
-  Szkolenie pracowników do obsługi i serwisu portalu.  
-  Opracowanie kreacji graficznej i designu dla portalu.  
-  Opracowanie oprawy dźwiękowej dla portalu.  
-  Podstawowy zakres pozycjonowania gotowego portalu w wybranych 
wyszukiwarkach.  

2. Składowe portalu 

Portal będzie opierać się na systemie zarządzania treści CMS.  
Na portal składają się zasadnicze części:  
- serwis informacyjny dot. Szlaku Marianny Orańskiej  
- moduł wirtualnej trasy Szlaku Marianny Orańskiej m.in. wirtualny spacer, opis 
poszczególnych elementów trasy.   

3. Wymagania 

- zgodność frontu portalu oraz jego zaplecza (interfejs systemu CMS) ze 
standardami XHTML1.1, CSS2.0, PHP oraz zgodny z technologią Flash 9,   
- optymalizacja (od najniższych wersji): MS Internet Explorer 7.x, Opera 9.x, 
Mozilla Firefox 2.x, Safari,  
- optymalizacja kreacji graficznej pod minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768,  
- optymalizacja kodu HTML, plików graficznych, plików animacji, struktury 
bazodanowej pod kątem znacznego ruchu na portalu: ok. 3000 unikalnych wejść 
na portal dziennie, 
- system CMS o modularnej konstrukcji pozwalający na rozbudowę i modyfikacje 
oparty na serwerze aplikacji o otwartym kodzie objętym licencją publiczną typu 
GPL,   
- dokumentacja techniczna w wersji polskiej, interfejs użytkownika w wersji 
polskiej, kontekstowy system pomocy w wersji polskiej,  
- użyte skrypty i oprogramowanie nie może być obciążone prawami autorskimi 
osób trzecich (za wyjątkiem licencji GPL lub podobnych licencji publicznych),  
- możliwość rozszerzenia systemu bez konieczności zmiany technologii lub 
serwera aplikacji, rozbudowa o funkcjonalności przez podmiot niezależny od 
Wykonawcy (środowisko programistyczne).  

4. Akceptowane 
technologie 

-  PHP + MySQL/PostgreSQL (framework: Codeigniter, Cake) 
-  Adobe Flash  
-  Javascript Ajax 

5.  Kreacja graficzna  
i design 

Oprawa audiowizualna i design portalu może zostać zmieniona i poddana 
modyfikacji w wyniku konsultacji z  koordynatorem designu.  
- Konfigurator styli layoutu (opcjonalnie): Możliwość administrowania stylem 
portalu: edycja kolorów, obramowań, czcionek, grafiki tła, grafiki w przestrzeni, 
marginesów. 
-  Możliwość zmiany położenia komponentów systemu CMS przez użytkownika 
(np. menu, banery reklamowe) 
- Rozbudowany system ekspozycji modułów reklamowych.  
- Możliwość przygotowania i uruchomienia wersji dla osób z dysfunkcjami (np. 
osoby niedowidzące) 

6.  

Wymagania  
i ogólne informacje 
o portalu  
i funkcjach systemu 
CMS  

- tworzenie treści strony za pomocą wygodnego edytora (podstawowe funkcje 
edytora tekstów, np. WYSIWYG),  
- definiowanie tagów dla podstron,  
- pełna możliwość edytowania wielostopniowego menu (budowa struktury menu), 
możliwość dodawania i definiowania butonów menu (tekst / grafika / flash),  
- możliwość budowania menu zależnych (np. zmienne menu boczne w zależności 
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od wybranej pozycji menu głównego),  
- kontrola nad poziomem dostępu do treści oraz prezentacji artykułów (w oparciu 
o system zdefiniowanych uprawnień użytkowników),  
- możliwość tworzenia i pełnego zarządzania kontami oraz ich uprawnieniami 
administratorów, redaktorów i recenzentów,  
- administrowanie artykułami, komentarzami, wpisami,  
- śledzenie zmian w serwisach (możliwość zarządzania zmianami w serwisie),  
- mechanizm cofania zmian zgodny z uprawnieniami użytkowników systemu,  
- zarządzanie danymi dla wyszukiwarek (opcje dla pozycjonowania),  
- administrowanie zasobami graficznymi (np. fotografiami) – moduł rozbudowanej 
galerii z wieloma kategoriami i edycją admina oraz projektora (możliwość 
udostępnienia z każdego poziomu serwisu),  
- możliwość tworzenia czterech wersji językowych, format UNICODE, (wersje 
językowe z innymi systemami znaków jako osobne podstrony portalu),  
- moduły: ankieta (graficzna prezentacja wyników), księga gości (możliwość 
dodania adresu URL i grafiki),  
- moduł rotatora banerów i form reklamowych (możliwość umieszczania form 
reklamowych w dowolnym miejscu portalu),  
- e-biuletyn (newsletter) wraz z zaawansowanym systemem zarządzania bazą  
e-maili oraz łączności z systemem aktualności i kalendarium,  
- narzędzie: zaawansowana wyszukiwarka wewnętrzna (słowa kluczowe i tagi)  
i zewnętrzna google,  
- narzędzie: struktura / mapa serwisu  
- moduł kalendarium – baza danych wystaw, imprez, wydarzeń powiązana  
z systemem aktualności, 
- narzędzia – funkcje każdej podstrony: drukuj stronę, zapisz stronę, 
- rozbudowane statystyki strony, 
- rozbudowany formularz kontaktowy (e-mailing przez www),  
- regulamin korzystania ze strony internetowej, informacja prawna, informacja  
o ochronie danych,   
- baza danych linków (struktura: kategoria, nazwa wyświetlana, adres URL, baner 
lub grafika),  
- obsługa kanałów RSS (aktualności, kalendarium),  
- integracja z portalem społecznościowym Facebook. 

7. Intro/brama 
wejściowa 

Animowane, efektowne i nowoczesne intro / brama wprowadzająca do portalu:  
- możliwość zmiany intro,  
- buton do pominięcia intro (zapis w ciasteczkach na zasadzie intro on/off),  
- możliwość wyboru wersji językowej, 
- system zapamiętujący użytkownika wyłączający powtórkę intro + (możliwość 
powtórnego obejrzenia intro; znajdujący się w dalszej części portalu np. w 
stopce),  
- informacja o wykorzystaniu technologii flash (możliwość ściągnięcia wtyczki 
flash dla różnych przeglądarek). 

8. Składowe modułu 

Wirtualny Szlak Marianny Orańskiej ma być aplikacją osadzoną na portalu, 
odwzorowującą trasę. Moduł musi posiadać możliwość:  
- zarządzania bazami przedstawianych miejsc (moduł musi być powiązany  
z systemem bazodanowym CMS),  
- użytkownik musi posiadać możliwość interakcji z interesującym go obiektem. Po 
kliknięciu powinno otwierać się okno zawierające zdjęcie obiektu w wysokiej 
jakości, informacje o obiekcie i zestaw narzędzi: zapisz, drukuj, wyślij e-mail,  
- zarządzanie obiektami wirtualnej galerii: System CMS powinien pozwalać 
zarządzać (dodawać, określać położenie w wirtualnej przestrzeni, włączać, 
wyłączać, itp.) plikami w formatach graficznych, flash, wideo oraz linkami URL. 

9. Dodatkowe moduły - edukacyjne gry interaktywne (np. puzzle), 
- wirtualne kartki, 
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- moduł generujący „przyjazne linki”, 
- moduł autoryzacji użytkowników. 

10. 
Promocja strony  
w Internecie przez 
okres wsparcia 
technicznego 

- promowanie na forach tematycznych, 
- dopisywanie strony do katalogów stron, 
- przygotowanie 3 banerów animowanych. 
 

11. Promocja strony - przygotowanie layoutu reklam prasowych, 
- przygotowanie layoutu bilbordów. 

12. Nadzór nad 
pracami 

Akceptacja projektu strony przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

13. Promocja projektu  Oznakowanie strony zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  
 
 
4. WYKONANIE PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7 - Usługi projektów graficznych, 79822000-2 - Usługi 
składu, 79810000- 5 - Usługa drukowania, 79552000-8- Usługi przetwarzania tekstu, 79530000-8 Usługi  
w zakresie tłumaczeń pisemnych 

 
L.p.  Cecha Wymagane parametry  

1. Opis prac  
Opracowanie graficzne, korekta językowa (bezwzględny wymóg wykonania 
korekty językowej każdej wersji tłumaczenia przez native speaker’a), 
przygotowanie do druku i druk. 

2.  Tłumaczenie Tłumaczenie na język czeski, niemiecki, angielski (mutacje językowe 
przewodnika).  

3. Zdjęcia Zamawiający posiada pełną dokumentację zdjęciową do wykorzystania przez 
Wykonawcę.    

4. Mapy  

- Opracowanie graficzne mapy przebiegu szlaku na składaną do środka 
wewnętrzną część tylniej okładki przewodnika. 
- Opracowanie graficzne poglądowych mapek dojazdu do najistotniejszych miejsc 
i miejscowości  na szlaku. 
Zamawiający posiada mapę szlaku do wglądu (wersja papierowa i elektroniczna).  

5. Format 123 mm x 175 mm (B6) 
6.  Ilość stron 128 +/- 10 stron  
7.  Środek Kreda mat 135 g/m2, kolor 4+4 

8.  Okładka Kreda mat 250 g/m2, kolor 4 + 4, miejscowo lakier UV + folia matowa, tylnia 
okładka (format B5) składana do środka.   

9.  Oprawa Spirala podwójna, biała, przez cały grzbiet. 

10. Nakład 

wersja polska: 6.600 sztuk,  
wersja czeska: 800 sztuk, 
wersja angielska: 1.000 sztuk,  
wersja niemiecka: 1.600 sztuk  
RAZEM: 10.000 sztuk. 

11. ISBN Opatrzenie wydawnictwa numerem ISBN wraz z dopełnieniem wszystkich 
formalności z tym związanych.  

12. Promocja projektu  Oznakowanie wydawnictwa zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  

13. Nadzór nad pracami 
Akceptacja wstępnej koncepcji przewodnika przez Zamawiającego; współpraca 
merytoryczna z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad powstającym 
przewodnikiem.  

14. Prawa autorskie  Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na partnerów projektu 
(doprecyzowane w projekcie umowy). 

15. Sposób pakowania Na każdym opakowaniu  napis „przewodnik”  i podana ilość egzemplarzy. 
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5. WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  
 

5.1. Kubki  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221120 – 4 Filiżanki i szklanki  
 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1.  Opis prac Opracowanie graficzne i wykonanie.   
2. Materiał i kształt Kubek porcelanowy biały, zwężany do dołu i przy spodzie rozszerzony.    
3. Wymiary  Pojemność: 250 ml.  

4. Kolor nadruku 
Logo szlaku z boku kubka; logo POWT oraz logo UE na spodzie kubka,  
kolor 4 + 4, zdobienie odporne na ścieranie, środki chemiczne, mikrofale  
i mycie mechaniczne w zmywarkach. 

5. Opakowanie  Każdy kubek zapakowany osobno w opakowanie tekturowe.  
6.  Ilość 3.000 sztuk 

7. Nadzór nad pracami Akceptacja projektu kubka przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna 
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.   

8. Sposób pakowania Na każdym opakowaniu napis „kubki” i podana ilość sztuk. 
 
5.2.  Teczki promocyjne   
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22850000-3 Skoroszyty i podobne wyroby  
 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1. Opis prac Opracowanie graficzne i druk.  
2. Materiał  Papier: kreda mat 300 g/m2; 2-bigowa teczka, 2 skrzydła, wybiórczy lakier. 
3. Wymiary  A 4 
4. Kolor  4 + 4 
5. Promocja projektu  Oznakowanie teczki zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-2013  
6.  Ilość 6.000 sztuk 

7. Nadzór nad pracami Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

8. Sposób pakowania Na każdym opakowaniu napis „teczki” i podana ilość sztuk. 
 
5.3. Torby  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22850000-3 Skoroszyty i podobne wyroby 

 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1.  Opis prac Opracowanie graficzne i druk.   
2. Materiał  Papier: biały prążkowany. 
3. Wymiary  250 mm x 110 mm x 320 mm. 
4. Kolor  4 + 4 

5.  Nadruk Logo szlaku o wielkości: 110 mm x 110 mm na środku torby,  
logo POWT oraz logo UE na dole torby.  

6.  Uchwyt  Biały, papierowy skręcony.   
7.  Ilość 6.000 sztuk 

8. Nadzór nad pracami Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

9. sposób pakowania Na każdym opakowaniu napis „torby” i podana ilość sztuk.  
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5.4.  Długopisy  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1 Wyroby biurowe  
 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1.  Opis prac Opracowanie graficzne i wykonanie.  
2. Materiał  Metal,  typ „Cosmo” w kolorze pomarańczowym.     
3. Wymiary  135 mm; średnica 10 mm.  
4. Kolor nadruku 1 kolor (czarny) – logo szlaku, logo POWT oraz logo UE   
5. Opakowanie  Każdy długopis zapakowany osobno w folię ochronną. 
6.  Ilość 7.000 sztuk 

7. Nadzór nad pracami Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

8. Sposób pakowania Na każdym opakowaniu napis „długopisy” i podana ilość sztuk. 
 
 
5.5. Zakładki do książek  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100 – 0 – Artykuły informacyjne i promocyjne 

 
L.p. Cecha Wymagane parametry 
1. Przedmiot zamówienia Opracowanie graficzne i druk.  
2. Materiał  Papier kreda mat 350 g/m2; dwustronnie foliowana. 
3. Wymiary  200 mm x 40 mm  
4. Kolor nadruku 4 + 4 

5. Promocja projektu  Oznakowanie wydawnictwa zgodnie z Wytycznymi POWT RCz-RP 2007-
2013 

5.   Ilość 15.000 sztuk  

6. Nadzór nad pracami Akceptacja projektu przez Zamawiającego; współpraca merytoryczna  
z Zamawiającym, bieżący nadzór Zamawiającego nad pracami.  

7.  Sposób pakowania  Na każdym opakowaniu napis „zakładki do książek” i ilość sztuk.  
 
Opracowanie:  
K. Grabowa, A. Rapacz 
 
Ząbkowice Śl. 09..09.2010r. 
 

 Z a t w i e r d z a m  
 
Starosta Ząbkowicki 
Ryszard Nowak 
 
Wicestarosta Ząbkowicki 
Tadeusz Cymbała 
  
   


