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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, tj. sporządzenie projektu graficznego 
okładki, wydruk oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego publikacji informacyjnej w 
ilości 500 szt. egzemplarzy na potrzeby realizacji projektu pn. „Ochrona siedlisk i 
gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” (POIS.02.04.00-00-0108/16).

2. Publikacja informacyjna ma na celu przedstawienie walorów siedlisk przyrodniczych 
i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód, będących przedmiotem działania 
projektu oraz informowanie o działaniach niniejszego projektu i jego promocję.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje swym zakresem:
a) zaprojektowanie okładki publikacji,
b) skład i opracowanie graficzne publikacji z wykorzystaniem tekstów, zdjęć i logotypów 

przekazanych przez  Zamawiającego,
c) wydruk w nakładzie 500 egz.,
d) dostawa do Zamawiającego,
e) przekazanie zapisu w formie elektronicznej (CD/DVD/pendrive) zwierającego projekt  

okładki publikacji i jego opracowania graficznego.
4. Opis przedmiotu zamówienia – publikacja informacyjna z rozkładaną okładką i notesem 

w formacie A5, spełniający następujące wymagania:
a) Nakład: 500 egz.
b) Format wydruku: A5
c) Okładka: kreda, min 200 g/m2

d) Zadruk okładki: obustronny, pełnokolorowy (CMYK 4+0)
e) Środek: gramatura 80 g/m2 (+/-10%)
f) Ilość stron: 50 
g) Zadruk środka: jednokolorowy, półprzezroczysta kratka (w odcieniach 

szarości), z widocznymi na każdej stronie logotypami:

h) Sposób umieszczenia logotypów na okładce publikacji: 
 wykonanie nadruku składającego się z numeru i nazwy projektu POIS.02.04.00-

00-0108/16 pn. „Ochrona siedliska i gatunków terenów nieleśnych zależnych od 
wód”; 

 wykonanie nadruku logotypu projektu – zgodnie z załącznikiem:

 wykonanie nadruku logotypów zgodnie z załączonym poniżej przykładem. 
Logotypy unijne dostępne na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja; 
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5. Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przekaże Wykonawcy treść 
w formie tekstu, zdjęcia oraz logotypy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia znaków graficznych na przedmiot 
zamówienia zgodnie z przedmiotowym załącznikiem.

7. Przy przygotowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić uwagi 
zgłaszane przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji przedmiotu 
zamówienia na każdym jej etapie.

9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok własnym 
transportem i na własny koszt. Wykonawca zapewni opakowanie materiałów w sposób 
pozwalający na zabezpieczenie ich przed czynnikami zewnętrznymi (w szczególności: 
kurz, wilgoć).

10. Sposób transportu oraz opakowanie artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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