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Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. Informacje podstawowe 

1.1 Przedmiot i cel zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa 

materiałów promocyjnych związanych z projektem pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa systemu 

odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013. 

Celem głównym zadania jest wsparcie pomyślnej realizacji Projektu w zakresie działań informacyjnych 

i promujących kierowanych do następujących grup docelowych: 

-ogółu społeczeństwa – mieszkańców aglomeracji Dęblin, 

- mediów, 

- partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych, 

- osób bezpośrednio objętych projektem – odbiorców rezultatów. 

Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest: 

- zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

- zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji 

projektów w ramach POIiŚ, istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów, 

- promowanie projektu wśród mieszkańców aglomeracji Dęblin, upowszechnianie i reklama projektu 

podkreślająca pozytywne efekty, takie jak: poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój miasta oraz 

poprawa stanu środowiska naturalnego. 

1.2 Przepisy w oparciu o które realizowane są działania informacyjno-promocyjne 

Realizacja usług promocyjnych, informacyjnych i reklamowych będzie odbywać się zgodnie  

z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawartymi w dokumentach: 

- „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013”, wersja 2.0 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

- Załącznik Nr 1 – Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic  
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i naklejek w promocji projektów POIiŚ. Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo. 

- Wytyczne dla beneficjentów oraz pozostałe dokumenty dotyczące informacji i promocji projektu  

opublikowane na stronie www.pois.gov.pl. 

 

Uwaga: 

W przypadku zmian zapisów w w/w dokumentach lub ich aktualizacji, Wykonawca jest zobowiązany 

do dostosowania działań informacyjno-promocyjnych do zasad obowiązujących w dniu świadczenia 

usługi. 

1.3 Informacje o projekcie 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania  

ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" obejmuje zadania dotyczące: 

- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla m. Dęblina - os. Jagiellońska i Centrum -Etap II 

zad. l 

- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla m. Dęblina - Etap II, zad. 2 - w ramach kosztów 

tego zadania przewidziano również układ zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy zlewni 

SP do miejsc docelowych - miejscem odcelowym jest stacja operatorska zlokalizowana w MZGK  

Sp. z o.o. 

- Przełączenie kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stawy do oczyszczalni m. Dęblin - budowa odcinka 

tranzytowego (uwzględniono jako zadanie dotyczące modernizacji istniejącego systemu 

kanalizacyjnego na terenie miasta Dęblin) 

- Budowa magistrali wodociągowej od ul. Ogrodowej do osiedla Stawy  

- Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody Jagiellońska do osiedla Lotnisko 

Nadzór nad robotami będzie realizowany w formie kontraktów, których Wykonawcy będą  

wybierani na podstawie procedury przetargowej. 

W ramach zadań dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnych nastąpi podłączenie  

nowych 12 osób do sieci wodociągowej oraz 2 372 osób do sieci kanalizacyjnej. 

 

Cele projektu: 

Celem przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz  

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" jest wyposażenie aglomeracji Dęblin w obszarze 

miasta Dęblin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą: 

- odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG  

w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  

lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  

- przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Dęblin wymogów Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  

- zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom 

określonym w Dyrektywie 80/778/EWG z 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 listopada 1988 w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  

- poprawa walorów gospodarczych i ekologicznych aglomeracji. 

 

http://www.pois.gov.pl/
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2. Zakres zamówienia 

2.1 Zakres zadań Wykonawcy działającego w ramach promocji Projektu 

Wykonawca w ramach promocji Projektu będzie zobowiązany do przygotowania materiałów oraz 

realizacji usług w zakresie informacji i promocji Projektu współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez Zamawiającego.  

Wszystkie działania realizowane przez Wykonawcę muszą być zgodne w wytycznymi pkt 1.2 

niniejszego OPZ. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne muszą zawierać oznaczenia zgodne 

z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013” oraz innymi dokumentami, o których mowa pkt 1.2 niniejszego OPZ. 

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę w trakcie umowy zostaną dostarczone do 

siedziby Zamawiającego (siedziby JRP). Koszty transportu ponosi Wykonawca. 

Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia swych usług na najwyższym, profesjonalnym poziomie. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki i działania oraz przedłoży bezzwłocznie stosowne 

pisemne informacje Zamawiającemu, mogące mieć wpływ na pomyślną realizację projektu. 

2.2. Zadania szczegółowe 

Wykonawca ma za zadanie opracować system identyfikacji wizualnej, zgodny z wytycznymi pkt 1.2 

OPZ, który będzie wykorzystywany przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadań szczegółowych oraz 

przez Zamawiającego przy wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu. 

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy 

2.2.1 Tablice informacyjne 

Zakres zadania obejmuje projekt, wykonanie i zamontowanie 5 szt. jednostronnych tablic 

informacyjnych o wymiarach 3m (szerokość) x 2 m (wysokość).  

Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy: 

a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem 

słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ – powyższe informacje 

muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, 

b) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i 

Środowisko”, 

c) logo beneficjenta (tzn. logo MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie), 

d) tytuł projektu, 

e) nazwę beneficjenta, 

f) wartość projektu brutto w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN), 

g) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN) 
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UWAGA: W przypadku zmiany wartości dofinansowania dla projektu należy każdorazowo dokonać 

aktualizacji danych finansowych zamieszczonych na tablicy informacyjnej. 

 

Załącznik nr 1 do „Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013”, określa obowiązujący wzór tablicy informacyjnej.  

Nie można dokonywać modyfikacji wzoru tablicy informacyjnej określonej w Załączniku nr 1 poprzez 

dodawanie zapisów, grafiki lub innych elementów nie wyszczególnionych w pkt. 6.1.1. „Zasad 

promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 

Wzory tablic są dostępne na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji. 

 

Projekt tablicy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać konstrukcję stalową dla tablic informacyjnych. Tablica winna 

być zamieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź nie była niżej niż 2 m nad 

poziomem terenu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wbudować tablice w sposób 

uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Dopuszczalne jest łączenie 

dwóch elementów tablicy w poziomie. Łączenie nie może występować na polach tekstowych oraz 

szacie graficznej. Tablice wraz z konstrukcją powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane  

w taki sposób, aby zapewnić ich czytelność do czasu zastąpienia ich tablicami pamiątkowymi. 

Tablice informacyjne winny być umieszczone w miejscach najbardziej widocznych, zapewniających 

dostęp jak największej liczbie osób oraz umożliwiających swobodne zapoznanie się z ich treścią. 

Umiejscowienie tablic nie może zagrażać bezpieczeństwu osób zapoznających się z jej treścią. 

Szczegółowa lokalizacja tablic musi być uzgodniona z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania i konserwacji tablic przez okres realizacji robót 

budowlanych oraz dokonywania opłat za zajęcie pasa drogowego w tym okresie. Uzgodnienia 

lokalizacji oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń od zarządców terenu, na których zlokalizowana 

zostanie tablica informacyjna należy również do obowiązków Wykonawcy.  

Termin wykonania: Tablice należy dostarczyć i zamontować niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu 

realizacji robót. 

2.2.2 Tablice pamiątkowe 

W zakres zadania wchodzi projekt, wykonanie i zamontowanie 5 szt. jednostronnych tablic 

pamiątkowych. Wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość). 

 

Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: 

a) emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do 

Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ – powyższe informacje muszą 

zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, 

b) tytuł projektu, 

c) logo beneficjenta (tzn. logo MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie), 

d) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt (należy wstawić tytuł 

projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”. 

Niedopuszczalne jest zamieszczanie logo Wykonawcy 

 

http://www.pois.gov.pl/
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Załącznik nr 1 do „Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013”, określa obowiązujący wzór tablicy pamiątkowej.  

Nie można dokonywać modyfikacji wzoru tablicy pamiątkowej określonej w Załączniku nr 1 poprzez 

dodawanie zapisów, grafiki lub innych elementów nie wyszczególnionych w pkt. 6.1.2. „Zasad 

promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 

 

Tablice pamiątkowe winny być wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki  

atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom  

estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. 

Tablice pamiątkowe winny być umieszczone w miejscach najbardziej widocznych, zapewniających 

dostęp jak największej liczbie osób oraz umożliwiających swobodne zapoznanie się z ich treścią. 

Umiejscowienie tablic nie może zagrażać bezpieczeństwu osób zapoznających się z jej treścią.  

Tablice pamiątkowe będą umieszczone na dostępnych konstrukcjach lub na samodzielnych 

konstrukcjach stalowych z fundamentami betonowymi. Opłaty z tytułu zajęcia gruntu dla umieszczenia 

tych tablic nie wchodzą w zakres oferty, ewentualne koszty ponosi Zamawiający. 

 

Załącznik nr 1 do „Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007-2013” określa zasady projektowania tablicy pamiątkowej. 

Wzory tablic są dostępne są na stronie internetowej www.pois.gov.plw zakładce Zasady promocji. 

 

Termin wykonania:  

Najpóźniej do dnia zakończenia realizacji poszczególnych robót w ramach Projektu, należy usunąć 

tablice informacyjne znajdujące się w miejscach realizacji Projektu i umieścić tablice pamiątkowe we 

wskazanych przez Zamawiającego miejscach. 

2.2.3 Tabliczki informacyjne 

Wykonawca wykona 3 szt. tabliczek informacyjnych, służących do oznakowania środków trwałych, 

m.in. maszyn i urządzeń, aparatury, wyposażenia biurowego, oznakowania stanowisk pracy. 

Tabliczki informacyjne powinny mieć wymiary 20 cm (szerokość) x 15 cm (długość). Powinny być 

wykonane z materiałów trwałych, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki 

poziom estetyczny, co najmniej w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu. 

Na tabliczkach należy stosować oznaczenie właściwe dla wariantu podstawowego, określonego  

w dokumencie: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013”, wersja 2.0 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad 

określa obowiązujący wzór tabliczki. Nie można dokonywać modyfikacji wzoru tabliczki określonej  

w Załączniku nr 1 poprzez dodawanie zapisów, grafiki lub innych elementów. 

Wzór tabliczki jest dostępny na stronie internetowej www.pois.gov.plw zakładce Zasady promocji. 

Szczegółowy wygląd tabliczek musi być uzgodniony z Zamawiającym. 

 

Termin realizacji: do 1 miesiąca od podpisania umowy. 

 

2.2.4 Naklejki informacyjne 

Wykonawca wykona naklejki informacyjne w ilości 100 szt. na folii samoprzylepnej. Szczegółowy  

wygląd naklejek informacyjnych musi być uzgodniony z Zamawiającym.  
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Zalecane wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość). Na naklejkach 

należy stosować oznaczenie właściwe dla wariantu podstawowego, określonego w dokumencie:  

„Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013”, wersja 2.0 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad określa 

obowiązujący wzór naklejki.  

Nie można dokonywać modyfikacji wzoru naklejki określonej w Załączniku nr 1 poprzez dodawanie 

zapisów, grafiki lub innych elementów. Wzór naklejki jest dostępny na stronie internetowej 

www.pois.gov.plw zakładce Zasady promocji. 

 

Termin realizacji: do 1 miesiąca od podpisania umowy. 

 

2.2.5 Promocja w radio 

Wykonawca przygotuje dwa 30-sekundowe spoty reklamowe w regionalnym radio. Wykonawca 

przygotuje minimum trzy propozycje dla każdego spotu radiowego. Spot radiowy musi zawierać 

informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Emisja spotów powinna 

odbywać się w godzinach największej słuchalności. Częstotliwość emisji – 50 razy każdy ( 5 razy 

dziennie przez 10 dni) w terminach: pierwsza emisja – po rozpoczęciu realizacji projektu, druga – na 

koniec realizacji projektu (2014 rok). Łączna liczba emisji: 100. Szczegółowe terminy emisji i ich treść 

będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

Treść wyemitowanych spotów zostanie przekazana Zamawiającemu w zarchiwizowanej formie na 

płycie CD lub DVD po 2 egzemplarze każdy. 

Projekt spotu reklamowego należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 2 miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

2.2.6 Strona internetowa 

Zadaniem Wykonawcy będzie utworzenie, prowadzenie i regularna aktualizacja strony internetowej  

o projekcie przez cały okres trwania umowy. 

Do zadań Wykonawcy będzie należeć: 

- wykupienie domeny, 

- opracowanie szaty graficznej strony, zgodnie z pkt 1.2 OPZ, 

- opracowanie treści strony ( w informacji o projekcie Wykonawca poda m.in. podstawowy zakres 

projektu, całkowity koszt projektu, wysokość dofinansowania przez UE ze środków funduszu, a także 

cele i korzyści z realizacji projektu), 

- opublikowanie strony na serwerze wybranym przez Wykonawcę z możliwością przeniesienia na 

serwer Zamawiającego ( bez ponoszenia dodatkowych kosztów), 

- bieżąca aktualizacja strony o informacje dotyczące realizacji Projektu na podstawie materiałów 

otrzymanych od Zamawiającego, 

- prowadzenie archiwizacji danych pojawiających się na stronie internetowej, 
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- wykonanie trzech bannerów graficznych, służących reklamowaniu strony w innych serwisach,  

w rozmiarach: 120x60, 125x125 i 234x60 pikseli. 

Wytyczne dodatkowe (obowiązkowe): 

- strona ma prawidłowo wyświetlać się na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, 

- serwis www ma umożliwiać edycję danych (tekstów, materiałów graficznych i multimedialnych)  

z poziomu panelu administracyjnego, 

- serwis www ma umożliwiać tworzenie grup użytkowników i dawanie im określonych uprawnień do 

zarządzania treściami zamieszczonymi w serwisie oraz modyfikacji stron i podstron serwisu, 

- administrator Zamawiającego musi posiadać pełne uprawnienia do wszystkich kategorii 

administracyjnych w serwisie w tym m.in. do zarządzania kontami użytkowników systemu  

(dodawanie, usuwanie, modyfikacja, nadawanie uprawnień do określonych czynności w serwisie jak 

tworzenie treści, edycja, usuwanie, publikowanie, tworzenie i zarządzanie polityką haseł), 

- Wykonawca ma stworzyć linki – katalogi www – umożliwiające gromadzenie i prezentację łączy do 

wartościowych źródeł internetowych, 

- zakładka dotycząca promocji ma umożliwiać: pobieranie ulotek, bannerów, galerii zdjęć, prezentacji 

multimedialnej, filmów ( z możliwością ich dodawania), 

- wdrożony system ma umożliwiać generowanie dokumentów/stron w wersji „do druku”, 

- kontakt (informacje o Zamawiającym) ma stwarzać możliwość domyślnego wpisania adresu e-mail 

do programu pocztowego wraz z opcją „zadaj pytanie” poprze formularz wysyłany na adres e-mail, 

- serwis www ma wykorzystywać system zarządzania treścią umożliwiający jego dalszy rozwój po 

wygaśnięciu umowy z Wykonawcą, a w szczególności zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz 

układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu przy zachowaniu 

niskich kosztów utrzymania i późniejszego rozwoju; 

Wykonawca przedstawi trzy propozycje projektu graficznego strony, z których Zamawiający wybiera 

jeden odpowiadający projekt graficzny. Wykonawca wraz z Zamawiającym wspólnie współpracują nad 

formą graficzną strony, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego informowania 

Zamawiającego o funkcjonalności jego pomysłów, a także zobowiązany jest do przedstawienia  

( zgodnie z posiadana wiedzą i doświadczeniem) najbardziej funkcjonalnych rozwiązań powstającej 

strony. Ponadto Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowej  

i uruchomionej strony w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji. 

Wszelkie dane zamieszczane na stronie internetowej Projektu oraz szata graficzna muszą spełniać 

wymogi ujęte w dokumencie „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” wersja 2.0 z 26 kwietnia 2012 r. lub nowszej, jeśli zostanie 

wydana w okresie obowiązania umowy. 

Adres strony internetowej z informacjami o projekcie należy rozpowszechniać m.in. w publikacjach 

radiowych, filmowych, prezentacjach multimedialnych, folderach, ulotkach i plakatach i in., które będą 

dostarczane do Zamawiającego w ramach przedmiotowego zadania. 
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Koszty funkcjonowania strony internetowej w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. 

Po zakończeniu realizacji umowy strona internetowa wraz ze swoją zawartością i wszelkimi prawami 

autorskimi staje się własnością Zamawiającego. Przekazanie strony z pełną funkcjonalnością nastąpi 

nieodpłatnie. Wykonawca z chwilą przekazania strony internetowej dokona przeszkolenia wskazanego 

personelu Zamawiającego w zakresie dalszego jej prowadzenia.  

Termin wykonania: projekt strony internetowej ( 3 propozycje) należy przedstawić w terminie do  

1 miesiąca od podpisania umowy, natomiast w terminie 7 dni Wykonawca naniesie niezbędne 

poprawki i zmiany zgłoszone przez Zamawiającego. Uruchomienie strony internetowej nastąpi 

najpóźniej w terminie 7 dni od ostatecznej akceptacji projektu strony przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował stronę internetową do czasu zakończenia umowy. 

Zamieszczanie materiałów na stronie będzie następowało nie później niż w terminie 1 dnia roboczego 

od czasu otrzymania materiałów od Zamawiającego. 

2.2.7 Prezentacja multimedialna 

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie dwóch prezentacji multimedialnych promujących projekt na 

nośniku CD lub DVD na podstawie dokumentacji fotograficznej i innych materiałów przekazanych 

przez Zamawiającego. Prezentacja będzie przygotowana przez Wykonawcę w następujących 

okresach: 

 na początku realizacji projektu – Wykonawca przedstawi genezę projektu, jego zakres, koszty, 

wysokość dofinansowania przez UE a także cele i korzyści z realizacji projektu – 100 szt. 

 w trakcie realizacji projektu – Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną na temat 

postępów realizacji projektu – 100 szt. 

W zakres zadania wchodzi również zaprojektowanie szaty graficznej i okładki oraz wykonanie 

odpowiedniej ilości nadruków na płytach oraz okładek (zawierające logo POIiŚ, flagę UE, odwołanie 

słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację  

o współfinansowaniu projektu oraz logo beneficjenta). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do opracowanych prezentacji, 

niezbędne do dalszej prezentacji materiału. 

Termin realizacji: pierwsza prezentacja: do 2 miesięcy od podpisania umowy, druga prezentacja: po 

upływie 12 miesięcy realizacji umowy. 

2.2.8 Film promocyjny 

Wykonawca wykona w technice cyfrowej DVD 5-minutowy film promujący realizację projektu. Film 

powinien zawierać m.in.: genezę projektu, planowane działania, zakres techniczny, harmonogram, 

koszty realizacji, wypowiedzi instytucji zaangażowanych w realizację projektu oraz spodziewane 

efekty ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Film ma zawierać m.in. fotografie z poszczególnych faz 

realizacji robót. Scenariusz filmu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Materiał może być 

opublikowany na płytach dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz po uwzględnieniu 

wszystkich uwag. Materiał filmowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ilości 100 szt. 

W zakres zadania wchodzi również zaprojektowanie szaty graficznej i okładki oraz wykonanie 
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odpowiedniej ilości nadruków na płytach DVD oraz okładek (zawierające logo POIiŚ, flagę UE, 

odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację  

o współfinansowaniu projektu oraz logo beneficjenta). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do opracowanego filmu, 

niezbędne do dalszej prezentacji materiału. 

Termin realizacji: do czerwca 2014 r. 

 

2.2.9 System ekspozycyjny typu roll-up 

 W skład systemu wschodzi: kaseta z mechanizmem rolującym, składany maszt wykonany  

z aluminium, plansza graficzna, pokrowiec. Plansza z papieru laminowanego dwustronnie, druk 

pełnokolorowy jednostronny. System powinien mieć możliwość wymiany planszy graficznej. Wymiary: 

100 x 200 cm. Całość powinna być lekkiej konstrukcji, ale stabilna. Ilość: 1 szt. 

Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu graficznego oraz wydruk na planszy 

Termin realizacji: do 1 miesiąca od podpisania umowy. 

2.2.10  Baner reklamowy 

Wykonawca zaprojektuje i wykona baner reklamowy o wymiarach 200x300 cm, podłoże 

zabezpieczone laminatem ochronnym, oczkowany, nadruk kolorowy, jednostronny. Ilość: 1 szt. 

Termin realizacji: do 2 miesięcy od podpisania umowy.   

2.2.11 Ulotki informacyjne 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wydrukowania ulotek informacyjnych w formacie A4 

składanych na 3 części, papier ekologiczny, kolor biały, błysk, gramatura min. 170g/m², druk kolorowy 

dwustronny. Ulotki będą aktualizowane raz w roku, łączna ilość: 9.000 szt. 

Terminy realizacji: - do 2 miesięcy od podpisania umowy – 3.000 szt. 

                -  12 miesięcy po podpisaniu umowy – 3.000 szt. 

     -  do czerwca 2014 roku – 3.000 szt.  

 2.2.12 Foldery informacyjne 

Wykonawca zaprojektuje, opracuje i wykona folder informacyjny podsumowujący zakończony projekt. 

Zakres obejmuje: opracowanie projektu graficznego, zebranie informacji, opracowanie tekstu, 

wykonanie zdjęć, druk pełnokolorowy, dwustronny, format A5, objętość min. 10 stron, papier 

ekologiczny o gramaturze min. 170 g/m², kolor biały, matowy lub błyszczący. 

Ilość: 3.000 szt. 

Termin realizacji: czerwiec 2014 r. 
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2.2.13 Plakaty 

Wykonawca opracuje i wykona łącznie 150 szt. plakatów w dwóch edycjach ( po 75 szt.), 

zawierających ogólne informacje o projekcie. Format plakatu: A-2. Plakat musi być komunikatywny, 

nawiązywać do specyfiki projektu oraz zawierać oznaczenia zgodne z pkt 1.2 niniejszego OPZ. 

Termin realizacji: 1 miesiąc od podpisania umowy oraz do czerwca 2014 roku 

2.2.14 Kalendarze ścienne 

Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie kalendarzy ściennych, jednoplanszowych, wykończonych za 

pomocą metalowych listew, format A2, druk w pełnym kolorze, papier kreda błysk, w dwóch edycjach: 

na 2013 rok oraz na 2014 rok po 1500 szt. Łączna ilość kalendarzy: 3.000 szt. 

Termin realizacji: do 31 października 2012 r. oraz do 31 października 2013 r.  

2.2.15 Torby materiałowe z długim i krótkim uchwytem 

Torba wykonana z bawełny (100%) lub innego materiału ekologicznego, wytrzymała do ok. 10 kg, 

kolor jasny lub zielony, nadruk jednostronny, kolorowy. Torba z krótkim uchwytem powinna mieć 

usztywnione dno. Nadruki muszą być wykonane zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla 

beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, o których mowa w pkt 

1.2. OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kilku różnych egzemplarzy pokazowych  

w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

Łączna ilość: 500 szt. (torby z długim uchwytem: 250 szt., torby z krótkim uchwytem: 250 szt.) 

Termin wykonania- do 2 miesięcy od podpisania umowy. 

2.2.16 Balony reklamowe 

Wykonawca dostarczy balony reklamowe zamocowane na plastikowym patyku, kolory: różne odcienie 

zieleni, biały, nadruk jednostronny, kolorowy. Ilość: 1000 szt. 

Termin realizacji: do 2 miesięcy od podpisania umowy. 

2.2.17 Smycze do telefonu 

Wykonawca dostarczy smycze do telefonu o szerokości minimum 15 mm, taśma w kolorze zielonym, 

z dwustronnym kolorowym nadrukiem, zaopatrzone w karabińczyk oraz mocowanie do telefonu 

komórkowego. Ilość: 1000 szt.  

Termin realizacji: do 2 miesięcy od podpisania umowy. 

2.2.18 Zestaw drewnianych kredek w pudełku z linijką 

Wykonawca dostarczy zestawy drewnianych kredek w pudełku z linijką. Zestaw powinien zawierać 

minimum 8 kolorów kredek. Ilość: 500 szt. 

Termin realizacji: do 2 miesięcy od podpisania umowy. 
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2.2.19 Długopisy 

Wykonawca dostarczy ekologiczne długopisy z materiału biodegradowalnego, zaopatrzone  

w automatyczny mechanizm włączania i wyłączania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

kilku różnych egzemplarzy pokazowych w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Ilość: 1 000 szt. 

Termin realizacji: do 2 miesięcy od podpisania umowy 

2.2.20 Podkładki pod mysz 

Wykonawca dostarczy podkładki pod mysz komputerową w ilości: 100 szt. Wykonawca zaprojektuje 

również szatę graficzną, którą należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia kilku różnych egzemplarzy pokazowych w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Termin wykonania: do 2 miesięcy od podpisania umowy. 

2.2.21 Pendrive 

Wykonawca dostarczy przenośne urządzenia pendrive o pojemności 8 GB, obudowa obrotowa bez 

zatyczki, w kolorze zielonym lub czarnym. Urządzenie powinno posiadać grawerkę z oznaczeniem 

zgodnym z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2007-2013”, o których mowa w pkt 1.2. OPZ. 

Ilość: 150 szt. 

Termin realizacji: do 2 miesięcy od podpisania umowy. 

 

3. Zalecenia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania działań związanych z promocją i 

informacjami o projekcie „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” w formie papierowej i elektronicznej, na 

płytach DVD, CD, VHS oraz do przekazania Zamawiającemu praw autorskich. 

2. Wszystkie dokumenty zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach umowy będą 

stanowiły wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty oraz autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów 

na wszystkich polach eksploatacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykonawca 

może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich 

używał do celów niezwiązanych z umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie świadczył pomoc Wykonawcy w uzyskaniu od pracowników 

Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji będących w ich posiadaniu, niezbędnych 

dla wykonania usługi. Wykonawca będzie współpracował z Jednostką Realizującą Projekt, 

mieszczącą się w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie,  

ul. 15 P.P. „Wilków” 3, która prowadzi dokumentację projektu. 
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4. Usługi będą prowadzone w oparciu o harmonogram przygotowany przez Wykonawcę  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. W miarę potrzeb harmonogram może być aktualizowany. 

Termin realizacji przedmiotu postępowania może ulec zmianie:  

a) jeśli zmianie ulegną terminy zakończenia robót budowlanych wchodzących w skład Projektu 

pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę 

na terenie aglomeracji Dęblin”,  

b) w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności  

niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania 

należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków 

atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania zamówienia. Termin realizacji może zostać przesunięty o czas  

działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły,  

c) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia i niezależnych od nich np. przedłużenie się procedur przetargowych 

wchodzących w skład Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków 

oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, 

d) jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności  

dodatkowe, których nie można było przewidzieć, od których wykonania uzależnione jest 

wykonanie prac podstawowych – termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny 

do wykonania tych czynności,  

e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym  

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

f) jeśli prace objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy 

termin zakończenia realizacji Umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do 

wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów. 

 

 

 


