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Opis przedmiotu zam6wienia

Opracowanie, wykonanie oruz dostarczenie material6w promocyjnych na potrzeby projektu

pt.:,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" nr umowy RP2P.07.01.00-32-K103/18-00,

wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPO WZ 2014-2020,
OS priorytetowa VII Wlqczenie spoleczne, Dzialanie 7.1 programy narzecz integracji os6b i
rodzin zagrohonych ub6stwem i/lub wykluczeniem spolecznym ukierunkowane na

aktywizacjg spoleczno-zawodow4 wykorzystujqcq instrumenty aktywizacji edukacyjnej,

spolecznej, zawodowej.

Wszystkie artykuty promocyjne bgdqce przedmiotem zam6wienia musz4 zawierallogotypy i
znaki wymagane przez Zamawialqcego, powinny zawiera6 informacjg o wsp6lfinansowaniu
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, zgodnie z

obowi4zuj 4cymi wytyc zny mL

WielkoS6 nadruk6w musi zapewniad crytelnoSi napis6w znajdujqcych sig w logotypach.

Wszystkie materiaty promocyjne powinny zostad dostarczone do siedziby Zamawiaj4cego w
opakowaniach/kartonach opisanych co zawieraj4. Wszystkie poniZsze materialy powinny byd
wykonane z j ak najwy Zszy ch j ako Sc i owo material6w.

Zam6wienie obejmuje r6wnieZ koszty projekt6w, ewentualnych przygotowalni, transportu i
wszelki ch inny ch ko szt6 w zwiqzany ch z rcalizacj q zam6wi eni a.

Projektyposzczeg6lnychmaterial6wwymagajqakceptuZamawialqcego.

Wykonawca mohe zaproponowai inne kolory gadzet6w niz podane w ponizsrym opisie,
natomiast Zatnawiajqcy nie jest zobligowany na nie prrysta(,.

Przedmiot
zam6wienia Opis przedmiotu J.m.
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1. Baner

Wykonie projektu oraz wydruk banneru o
rozmiarze: szerokoSd 300 cm, wysokoSd 200
cm. Parametry projektu oraz mocowanie
banneru wg. uzgodnienia z Zamawiaiacym.

SZt,
1

2. Ulotki

Wykonanie projektu oraz wydruk 1000 szt.
ulotek w rozmiarze DL, pionowych (99 x 210
mm), 6 stron - skladane w ,,C", material kreda
btysk 130 g, druk dwustronny kolorowy (4/4),
na podstawie material6w dostarczonych przez
Zamaw iaiqcego, po iego akceptacii.

SZt,
l 000

3. A2urowy lampion
z drewna lub sklejki

Wymiary: 10,5 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
Kolor: naturalny lub ciemny br4z
AZurowy lampion z drewna lub ze sklejki,
zdobiony lokalnymi wzorami oraz

szt.
960
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wizerunkiem w skazany m przez
Zamaw iajqcego, obiekt6w zwiqzany ch z
obszarem podlegaj4cym pod projekt pt.:

,,Poszukiwac ze zagtnionych inicjatyw"
(Boleszkowice, Trzcirisko - Zdr6j, Pyrzy ce,
Przelewice, Lipiany, Pelczy ce, Choszcmo,
Recz) oraz oznaczony trwale w widocznym
m iej scu lo gotypami pr zekazany mi pr zez
Zamawiaj4cego, Opakowany w folig


