Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
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zał cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie, oznaczenie i dostarczenie artykułów informacyjno – promocyjnych na potrzeby realizowanego
projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla
Mazowsza”.
I.

Informacje dotycz ce zamówienia.
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznaczenie i dostawa artykułów informacyjno – promocyjnych,
zwanych dalej „artykułami”.

2.

Wykaz artykułów wraz z wymagania ich opisem stanowi cz

3.

Oznaczenia – nadruki na produktach musz
rozmiar umo liwiaj cy ich wła ciw

by

II SOPZ.

umieszczone w widocznym miejscu oraz musz

prezentacj /ekspozycj

mie

w kontek cie funkcji promocyjnych produktu.

Wykonawca zobowi zany jest do przesłania projektu graficznego nadruku uwzgl dniaj cego wskazówki
Zamawiaj cego w ci gu 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiaj cy zaakceptuje projekt
graficzny lub przedstawi swoje uwagi w ci gu 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu. Ostateczny
projekt uwzgl dniaj cy wszystkie wskazane przez Zamawiaj cego elementy i sugestie b dzie podlegał
ostatecznej akceptacji Zamawiaj cego.
Nadruk ma by wykonany trwale, technik odpowiedni dla materiału na który b dzie nanoszony.
4.

Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), emblemat Unii Europejskiej (UE) z odwołaniem
słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz logo Marki Mazowsze, o
których mowa w wykazie artykułów, zostan

przekazane Wykonawcy w formie zapisu elektronicznego w

dniu podpisania umowy. Logo PO KL oraz emblemat UE s

równie dost pne na stronie internetowej:

http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/logo.aspx, natomiast logo Marki Mazowsze dost pne jest na stronie
internetowej: http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/system-identyfikacji-wizualnej-marki-mazowsze.
5.

Oznaczenia na artykułach musz by zgodne z nast puj cymi dokumentami:
a)

Wytyczne dotycz ce oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
http://pokl.mazovia.pl/content/dokumenty-programowe-0;

b)

Ksi ga Identyfikacji Wizualnej NSS: http://pokl.mazovia.pl/content/dokumenty-programowe-0;

c)

System

Identyfikacji

Wizualnej

Marki

Mazowsze:

http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/system-

identyfikacji-wizualnej-marki-mazowsze/.
6.

Najpó niej w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, przed przyst pieniem do produkcji
docelowej

artykułów obj tych

przedmiotem

zamówienia, Wykonawca

do akceptacji próbne egzemplarze. Egzemplarze próbne musz
Zamawiaj cego. Próbne egzemplarze nie musz mie tłocze
ale technologia u yta do naniesienia musi by

przedstawi

odpowiada

Zamawiaj cemu

wszystkim wymaganiom

czy nadruków identycznych z docelowymi,

identyczna z u yt

przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiaj cy dokona akceptacji przedstawionych artykułów w terminie 3 dni roboczych.
7.

Dostarczane artykuły b d

spełniały wymagania Zamawiaj cego je eli ich jako

b dzie odpowiadała

co najmniej jako ci egzemplarzy próbnych zaakceptowanych do produkcji przez Zamawiaj cego oraz
oznakowanie b dzie zgodne z projektem zaakceptowanym przez Zamawiaj cego.
8.

Artykuły musz by nowe, pełnowarto ciowe, wolne od wad, w pierwszym gatunku.

9.

Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:
a)

Termin dostarczenia artykułów - 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy,

b)

Artykuły musz zosta dostarczone do siedziby Zamawiaj cego:
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
al. Solidarno ci 61, 03 – 402 Warszawa
c)

Sposób transportu oraz opakowanie artykułów musz zapewnia zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
Za szkody powstałe z winy nienale ytego opakowania oraz/lub transportu win ponosi Wykonawca.

d)

Poszczególne rodzaje artykułów zostan

dostarczone w opakowaniach zbiorczych. Liczba sztuk

artykułów w pojedynczym opakowaniu zbiorczym b dzie na bie

co uzgodniona z Zamawiaj cym.

Na ka dym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu oraz liczb

sztuk

w opakowaniu.

II.

Wykaz artykułów informacyjno – promocyjnych
LP .

NAZWA ARTYKUŁU

LICZBA
SZTUK

Długopis metalowy
Zdj cie przykładowe

500

1.

Kołonotatnik
ekologiczny z
długopisem

Zdj cie przykładowe

2.

400

Teczka konferencyjna
- papierowa
Zdj cie przykładowe

3.

400

Torba papierowa
Zdj cie przykładowe

4.

200

OPIS
Materiał: metal.
Wymiary: dł. 14 cm ±1 cm.
Kolor: korpus metaliczny ciemnoniebieski,
przycisk, klip oraz dwa pier cienie w kolorze
srebrnym.
Wyko czenie: długopis automatyczny,
ko cówka dolna w kolorze srebrnym,
przykr cana, uchwyt mocuj cy, wkład w
kolorze niebieskim, mechanizm przyciskany.
Nadruk: grawer laserowy.
Materiał oprawy: recyklingowany karton.
Materiał rodka: recyklingowany papier.
Wymiary: A5.
Obj to : 70 gładkich kartek ± 10.
Gramatura okładki: 300 – 350 g/m2.
Gramatura kartek: 80 g//m2.
Kolor okładki: naturalna + niebieski.
Wyko czenie: spiralne bindowanie po
dłu szym boku. Do notatnika doł czony
dobrany kolorystycznie kartonowy długopis z
niebieskim wkładem. Elementy plastikowe
długopisu z materiałów biodegradowalnych.
Długopis przymocowany do notatnika za
pomoc gumowej ta my.
Nadruk: tampodruk (okładka i długopis).
Materiał: karton biały, min. 250 g/m2, folia
matowa.
Kolor: biały – po wewn trznej stronie.
Wymiar po zło eniu: ok. 21 cm x 30 cm x 0,5
cm – przystosowany do formatu dokumentów
A4.
Wyko czenie: łamanie 2 bigi, z grzbietami i
kapłonami z wykrojnika, miejsce na wizytówk .
Nadruk: Jednostronny, wielokolorowy.

Materiał: papier kredowy min. 170 g/m2, folia
matowa.
Kolor: biały.
Wymiar: 33 cm x 23 cm x 11 cm ± 2 cm.
Wyko czenie: Torba z przewlekanymi
uchwytami ze sznurka, wzmocnione dno i
górne kraw dzie.
Nadruk: Jednostronny, wielokolorowy.

OZNAKOWANIE
3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem)

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem):
kołonotatnik + długopis.
Dodatkowo umieszczony
napis na kołonotatniku:
Artykuł promocyjny
współfinansowany ze
rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Wg projektu
Zamawiaj cego.

Wg projektu
Zamawiaj cego.
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NAZWA ARTYKUŁU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
LICZBA

OZNAKOWANIE

OPIS

SZTUK

2

Torba materiałowa
ekologiczna
Zdj cie przykładowe

5.

200

Materiał: bawełna, gramatura min. 200 g/m
maks. 300 g/m2.
Kolor: czarny i niebieski – po 100 szt.
Wymiary: 42 cm x 38 cm x 10 cm ± 2 cm.
Wyko czenie: wewn trzne brzegi wyko czone
overlockiem, usztywnione dno
Uchwyt: ok. 70 cm długo ci (do noszenia na
ramieniu).
Nadruk: Jednostronny, tampodruk.

Dolny bok torby:
3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).
Dodatkowo pod spodem
napis: Artykuł promocyjny
współfinansowany ze
rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Centralnie umieszczony
napis po przeciwnej
stronie:
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA
INWESTYCJA
oraz www.mazovia.pl

Organizer
Zdj cie przykładowe

6.

50

Kubek reklamowy
Zdj cie przykładowe

7.

Parasolka
Zdj cie przykładowe

50

Klip do notatek
Zdj cie przykładowe

9.

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).

Materiał: porcelana
Kolor: biały

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).

Wymiary: 250 ml/ h: 105 mm/ 85 mm

50

8.

Materiał: PVC.
Kolor: czarny.
Wymiary: 18,5 cm x 13cm x 3 cm ± 1 cm .
Wyko czenie: Wyposa ony w ring, uchwyt na
pióro. Zamykany na klapk z zatrzaskiem.
Kieszonka na notatki, miejsce na karty
kredytowe, wizytówki, itp. Wieloj zyczny: min.
3 j zyki, w tym polski i angielski.
Nadruk: sitodruk.

50

Wyko czenie: Elegancki kubek z nowatorskim
uchwytem. Zwi kszona wytrzymało .
Opakowanie: Pakowany pojedynczo w
tekturowe pudełko.
Nadruk: kalkomania.

Centralnie umieszczony
napis:
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA
INWESTYCJA
Nadruk wewn trz
( cianka): www.mazovia.pl

Materiał: nylon lub poliester odporny na
przeciekanie i utrat koloru.
Kolor: czarny.
Wymiary: r. ok.100 cm, wys. ok. 88 cm.
R czka: zawijana, drewniana.
Kij: drewniany lub aluminiowy.
Szprychy: dł. ok. 60 cm, ilo min. 8.
Stela : stalowy.
Wyko czenie: nieskładany, kontrastowe
wyko czenie, pokrowiec.
Otwieranie automatyczny, solidny,
wzmocniony, odporny na działanie siły wiatru.
Nadruk: sitodruk.

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).

Materiał: magnetyczny klip do notatek z
ludzikami słu cy do podtrzymywania notatek,
wizytówek itp.
Rozmiar: 9,5 cm x 7,5 cm x 5,0 cm ± 1 cm.
Opakowanie: pudełko zawieraj ce komplet magnes z klipami.
Nadruk: tampodruk.

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).
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NAZWA ARTYKUŁU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
LICZBA
SZTUK

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).

50

Materiał: naturalna skóra licowa.
Kolor: czarny.
Wymiary: 7 cm x 19 cm x 2 cm ± 1 cm.
Wyko czenie: mie ci swobodnie 4 długopisy,
pióra. Zamykany na pasek ze szlufk .
Opakowanie: Pakowany pojedynczo w
tekturowe pudełko/ kartonik.
Nadruk: grawer.

3 znaki (logo
PO KL + logo Marki
Mazowsze + emblemat
UE z odwołaniem).

50

Materiał: skóra ekologiczna.
Kolor: czarny.
Wymiary: 6,5 cm x 10 cm x 1,5 cm ± 0,5 cm.
Wyko czenie: nowoczesny i praktyczny design.
Zamykany obustronnie na wszyte magnesy.
Opakowanie: Pakowany pojedynczo w
tekturowe pudełko/ kartonik.
Nadruk: grawer.

Zdj cie przykładowe

50

Etui na długopisy piórnik
Zdj cie przykładowe

11.

Wizytownik
Zdj cie przykładowe

12.

OZNAKOWANIE

Materiał: PU.
Kolor: czarny, kontrastowe przeszycie.
Wymiary: 27 cm x22,5 cm x 1,7 cm ± 1 cm.
Wyko czenie: wygodna podkładka pod mysz z
podpórk pod nadgarstek z mi kkiego PU.
Nadruk: sitodruk

Podkładka pod mysz
z mi kk podpórk
pod nadgarstek

10.

OPIS
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