
 

Załącznik nr 1  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, 

pn: Zakup materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali sportowej w 
Strzegowie” 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie graficzne  i wykonanie materiałów 
promujących projekt  w asortymencie i ilościach wymienionych poniżej.  

2. Wszystkie materiały promocyjne wymienione poniżej muszą być fabrycznie nowe i 
właściwie opakowane. Zamawiane materiały muszą spełniać oczekiwania 
Zamawiającego, szczegółowo opisane poniżej.  

3. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej jakości, charakteryzowały  
się estetyką  oraz starannością wykonania, w innym wypadku Zamawiający zarząda ich 
wymiany. 

4. Wykonawca w przeciągu 5 dni od wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej przedstawi 
w siedzibie Zamawiającego projekty wszystkich materiałów promocyjnych wraz z 
próbkami materiałów bazowych (bez nadruku) do akceptacji. Projekt musi obejmować 
rozmieszczenie nadruku logotypów na poszczególnym asortymencie. Zamawiający 
zobowiązany będzie dokonać akceptacji. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
uwag dotyczących dostarczonych projektów i próbek materiałów bazowych, Wykonawca 
uwzględni je w terminie 3 dni i ponownie przekaże Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji zweryfikowanej propozycji projektów i 
próbek materiałów bazowych.  

5. Przekazy na wszystkich materiałach muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z 
zakresu informacji i promocji o źródłach finansowania. Powinny zawierać znaki 
graficzne: logo Narodowej Strategii Spójności z odwołaniem słownym do Programu 
Regionalnego, logo Województwa Mazowieckiego,  flaga UE z odwołaniem słownym do 
Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tam gdzie to 
możliwe opis w postaci: „Budowa hali sportowej w Strzegowie” „Projekt 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 
2013”. Umieszczanie znaków graficznych i haseł na wszystkich materiałach 
promocyjnych zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji zarządzającej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 dla 
Beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych. Wytyczne dla 
beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zamieszczono na stronie 
internetowej www.mazowia.eu 



 

6. Wszelkie materiały promocyjne muszą być opakowane w karton,  na kartonie powinna się 
znaleźć informacja o rodzaju produktu i ilości sztuk.   

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Strzegowie, Plac Wolności 32,  06-445  Strzegowo, na 
własny koszt.    

 
 

 
1) Kompletny zestaw piśmienny - 100 szt. -  Komplet zawierający metalowy długopis z 

czarnym wkładem i metalowe pióro kulkowe z wkładem niebieskim. Komplet 
umieszczony w dopasowanym etui z ekoskóry.  Długopis i pióro z zaczepem w górnej 
części, przyciskiem, korpus  - 2 elementy kolorowe. Opracowanie graficzne, DTP, 
wykonanie; nadruk: na jednej stronie zewnętrznej etui, jednokolorowy. 

2) Namiot promocyjny 2 szt. – 5 m x 10 m, stelaż aluminiowy z czterema ścianami, 
niezbędnym osprzętem, futerały, kolor: biało-niebieski. Opracowanie graficzne DTP; 
nadruk: jednostronny, kolorowy na przyczepionym do dwóch ścian bannerze (1,00m x 
0,50m) wykonanym z tkaniny wodoodpornej w kolorze białym.  

3) Miarka – 100 szt. – Wielofunkcyjna 5 metrowa stalowa miarka z funkcją stopu i 
mechanizmem zwijającym, kalkulatorem, notesem i latarką. Opracowanie graficzne, 
DTP, wykonanie; nadruk kolorowy, jednostronny. 

4) Piłka  halowa - 150 szt. - w tym 40 szt. do siatkówki rozmiar 4 i 5 (po 20 szt), 100 
szt. do nożnej rozmiar 4 i 5 (po 50 szt), 10 szt. do ręcznej rozmiar 4. Piłki szyte ze 
skóry. Opracowanie graficzne, DTP, wykonanie; nadruk kolorowy, jednostronny. 
 

                                                                                             Wójt Gminy Strzegowo 

                                                                                               /-/ Wiesław Zalewski 

 


