
 

 

 
 

 
Załącznik nr 1, część 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZACY 
TABLIC INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH  

W RAMACH PROJEKTU „OCHRONA BIORÓ ŻNORODNOŚCI OBSZARU 
NADPILICZNEGO W WARCE” 

 
 

 
1. ZAKRES PRAC 

Celem zamówienia jest informowanie turystów i mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 
dotarcia do dzieci, na temat chronionych gatunków objętych projektem i sposobów ich ochrony 
oraz promowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego. 
 
Zakres prac obejmuje: 

1. Koncepcję zawartości merytorycznej i układu graficznego; 
2. Zaprojektowanie treści; 
3. Wykonanie; 
4. Dostawa i montaż; 
5. Gwarancję na montaż i wykonanie:  

7 tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach ścieżki pieszo-rowerowej nad Pilicą w Warce, 
wykonywanej w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”. 

 
 

1.1.KONCEPCJA: 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję szaty graficznej tj. projektów zawartości tablic i 
elementów edukacyjnych pod kątem treści oraz grafiki. Wykonawca zobowiązuje się do 
wprowadzenia uwag Zamawiającego. 
Ustalanie koncepcji odbędzie się na drodze korespondencji e-mailowej lub osobiście. Zamawiający 
ma do 4 dni roboczych na odniesienie się do koncepcji Wykonawcy. Wykonawca ma do 3 dni 
roboczych na wprowadzenie uwag Zamawiającego (proces może być powtarzany do uzyskania 
zadowalającego przez Zamawiającego efektu). 
 

1.2.ZAPROJEKTOWANIE TRE ŚCI 
Wytyczne odnośnie zawartości merytorycznej: 
1.2.1. Zawartość merytoryczna obejmuje  gatunki i siedliska na obszarze objętym projektem 

wskazane, w udostępnionym przez Zamawiającego, dokumencie stanowiącym 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: pt. „Opracowanie dotyczące zakresu określenia 
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działań na rzecz ich ochrony w 
ramach projektu: „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” i powinna 
być zgodna wpisywać się w zakres projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru 
nadpilicznego w Warce” - przedstawionym w załączniku nr 4 do zapytania. 
 



 

 

 
 

1.2.2. Tablice jednostronne wraz z elementami edukacyjnymi powinny zawierać m.in. tytuł 
tablicy, teksty oraz grafikę przedstawiającą chronione gatunki i siedliska w formie 
ryciny/rysunku oddającego rzeczywisty wygląd (preferowane) lub zdjęć. Dodatkowo 
tablica powinna zawierać informację o Zleceniodawcy (herb Gminy) oraz informację o 
dofinansowaniu. Wybrane tablice powinny zawierać elementy edukacyjne ułatwiające 
przyswajanie treści z tablicy. 

1.2.3. Przy przedstawieniu informacji o ptakach, które posługują się głosami lub dźwiękami 
wytwarzanymi mechanicznie (możliwe do usłyszenia przez człowieka) należy zamieścić 
kod QR  z przekierowaniem do nagrania głosu/dźwięku/śpiewu danego ptaka (nagranie 
umieszczone przez Wykonawcę).  

1.2.4. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zapisanego w umowie na opracowanie 
tablic przenosi na zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa 
pokrewne do nieograniczonego w czasie i w pełni korzystania i rozporządzania całością lub 
fragmentem zrealizowanego przedmiotu zamówienia w kraju i za granicą. 

1.2.5. Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne. Wszystkie 
materiały zostaną udostępnione: teksty i grafika w wersji edytowalnej, głosy ptaków 
zostaną w formacie plików mp3, do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z prawami autorskimi wszelkie ostateczne 
projekty w wersji elektronicznej (np. na nośniku CD/DVD) w formacie umożliwiającym 
nanoszenie poprawek oraz wykorzystanie ich w całości lub części do ponownego wydruku, 
wydania publikacji lub umieszczenia na stronie www. 

1.2.6. Wszystkie teksty, elementy graficzne, elementy audio wykorzystane w opracowaniu muszą 
być  rzetelnie udokumentowane  pod względem ich pochodzenia.  

1.2.7. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji zadania zapewnia poprawność 
merytoryczną, oraz, że za część merytoryczną odpowiedzialny będzie ekspert/eksperci 
przyrodniczy w dziedzinach ornitologii, botaniki oraz ochrony przyrody. W dniu 
odbioru, Wykonawca zostanie poproszony o oświadczenie osób zajmujących się 
opracowaniem merytorycznym (imiona i nazwiska, że w ramach wykonywanego zawodu i 
wykształcenia dana osoba posiada kompetencje do opracowania i bierze odpowiedzialność 
za jego poprawność merytoryczną). 

1.2.8. Informacja o dofinansowaniu powinna być zgodna z Wytycznymi dotyczącymi zasad 
promocji i oznakowania projektów dostępnymi na stronie 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-
i-oznakowania-projektow/ oraz 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_bene
ficjenta_info_promo_140616.pdf   

1.2.9. Wykonawca dokonuje składu graficznego do druku. 
1.2.10. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej elementów informacyjno-edukacyjnych 

objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca przedstawi zamawiającemu do 
akceptacji projekty tablic oraz treści merytoryczne.  

1.2.11. Wraz odbiorem Wykonawca przekaże zamawiającemu atesty materiałów 
potrzebnych do wykonania zamówieni. 



 

 

 
 

1.2.12. Zamawiający odniesie się do przesłanego projektu w ciągu 4 dni roboczych. Wykonawca 
w ciągu 3 dni wprowadzi poprawki i przedstawi poprawiony projekt Zamawiającemu. 
Przy czym proces ten może się powtarzać, aż do uzyskania efektu zadowalającego 
Zamawiającego. 
 
 

1.3.WYKONANIE 
1.3.1. Powierzchnia tablicy wraz elementami edukacyjnymi - od 1,2 do  do ok. 2 m2. 
1.3.2. W ramach 7 tablic zostaną zainstalowane przy wybranych 5 tablicach elementy 

edukacyjne: 
- 2 tablice z elementem edukacyjnym służącym odgadnięciu łamigłówki  

Charakterystyka elementu edukacyjnego: 
• Element złożony z 4 sześcianów (o wymiarach ok. 24x24x25 cm) umieszczonych 

jeden pod drugim w sposób umożliwiający obrót wokół własnej osi; 
• sześciany zawierają elementy edukacyjne; 
• każdy sześcian dodatkowo zawiera znak graficzny, który pomaga w ułożeniu 

pozostałych elementów w odpowiedniej konfiguracji; 
• brzegi sześcianów wykonane w sposób zgodny z zapisami Ustawy z dnia 12 grudnia 

2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.  z 2015r., poz.322 j.t.); 
• wykonane w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz wydruk wielkoformatowy  

wodoodporny, wysokojakościowy o wysokiej odporności na ścieranie. 
Zabezpieczony folią polimerową z pokryciem anty-UV oraz antygrafitti. 
Rozdzielczość wydruku min 1440 dpi; 
 

- 2 tablice z elementem edukacyjnym typu – układanką Rewers/Avers 
Charakterystyka elementu edukacyjnego: 
• w stelażu tablicy zamontowane obracane tabliczki o wymiarach 18x22 cm (do 9szt). 
• każda z tabliczek powinna zawierać indywidualnie zaprojektowane przez 

Wykonawcę fotografie, rysunki, opisy itp; 
• wydruk wielkoformatowy  wodoodporny, wysokojakościowy o wysokiej 

odporności na ścieranie. Zabezpieczony folią polimerową z pokryciem anty-UV 
oraz antygrafitti. Rozdzielczość wydruku min 1440 dpi; 
 

- 1 tablica z elementem edukacyjnym w formie koła składającego się z części 
ruchomych.  
Charakterystyka elementu edukacyjnego: 

• element edukacyjny, w którym nauka/zabawa polega na wprawieniu w ruch koła i 
dopasowaniu do siebie opisu, zdjęcia oraz nazwy, ptaków, roślin, czy innych 
elementów przyrody (pomocne w tym są kolory poszczególnych części).  

• Przyrząd składa z trzech kół o różnych rozmiarach, które  obracają się wokół 
wspólnej osi, na której osadzone są poziomo. Płaszczyzny kół podzielone są na 8 
równych części, każda z nich pomalowana jest na inny kolor. Na zewnętrznym kole, 
które ma największy promień, znajduje się krótki opis, w kole o średnim promieniu 



 

 

 
 

umieszczone jest zdjęcie opisywanego zwierzęcia, rośliny, ptaka itp. natomiast 
wewnętrzne koło zawiera jego nazwę. 

• Koło na tablicy lub na palu nośnym o średnicy 25/27 cm.  
• Średnica koła 125 cm 
• Koło wykonane z drewna oraz płyty PCV spienione. 

 
 

- 2 tablice bez elementów edukacyjnych 
 
W ramach stelaży wszystkich tablic zamontowane zostaną dodatkowo ławki; montaż ławek na 
kotwach stalowych oraz betonie B-20: 

 
 

1.3.3. Materiały i technika 
• Materiały użyte do realizacji zamówienia powinny być odporne na czynniki 

atmosferyczne np. blacha ocynkowana o min gr. 0,6mm, (powierzchnia tablicowa) 
sklejka wodoodporna o gr. 0,6-0,8mm oraz płyta PCV spieniona o gr. min 1,6cm 
(elementy edukacyjne) 

• Technika wydruku: wydruk wielkoformatowy  wodoodporny, wysoko-
jakościowy o wysokiej odporności na ścieranie. Zabezpieczony folią 
polimerową z pokryciem anty-UV oraz antygrafitti. Rozdzielczość wydruku min 
1440 dpi. 

• Stelaże wykonane z drewna iglastego; Stelaż oraz jego posadowienie w gruncie 
musi zapewniać odpowiednią sztywność konstrukcji w przypadku działania 
obciążeń zewnętrznych stałych i zmiennych  – obciążenie wiatrem śniegiem,  
oblodzeniem itp. 

• Słupy pionowe dla tablic przyrodniczo-edukacyjnych powinny mieć wysokość od 
2,5 - 3,0m orientacja tablic pozioma. 

• Stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna korowanego i szlifowanego; 
• Dach jednospadowy (dla tablic bez elementu edukacyjnego), dach dwuspadowy 

(dla  tablic z elementem edukacyjnym) 
• Średnica słupów pionowych stelaża powinna wynosić od 12 do 15 cm, a słupów 

poziomych 8 do 10cm; 
• Wszystkie konstrukcje drewniane trzykrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym 

do impregnacji zewnętrznej drewna. 
• Kolor stelaży do ustalenia z Zamawiającym. 

 
1.4.DOSTAWA I MONTA Ż 
1.4.1. Dostawa na miejsce montażu. Montaż przy ścieżce pieszo-rowerowej w Warce, 

zlokalizowanej na działkach 1885/17 oraz 1885/18, we wskazanych przez 
Zleceniodawcę miejscach  

1.4.2. Montaż: kotwy stalowe oraz beton B-20; 



 

 

 
 

 
1.5.GWARANCJA 
Gwarancja na całość robót (w tym: tablice wraz z elementami edukacyjnymi, stelaże, montaż)   
- min 5 lat; 
Gwarancja nie obejmuje anomalii pogodowych np. silnych wiatrów huraganowych oraz  
dewastacji osób trzecich. Brak impregnacji okresowej (co 24 m-ce) elementów drewnianych 
przez Zamawiającego skutkuje wygaśnięciem gwarancji. Wykonawca wraz z protokołem 
odbioru przekaże Zamawiającemu instrukcję impregnacji. 
 

 
2. ODBIÓR 
Odbiór zamówienia nastąpi protokolarnie w dwóch etapach: 
2.1.Etap I  - Koncepcja, zaprojektowanie treści, wraz z przekazaniem ich w wersji edytowalnej 

do wykorzystania przez Zleceniodawcę.  
 Najpóźniej w dniu odbioru Etapu I, opisanego, Wykonawca  przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie osób zajmujących się opracowaniem merytorycznym. Oświadczenie będzie 
zawierało imiona i nazwiska, zawód i wykształcenie osób przygotowujących opracowanie 
merytoryczne wraz z informacją, że dana osoba posiada kompetencje do opracowania i bierze 
odpowiedzialność za jego poprawność merytoryczną. 
2.2.Etap II – Wykonanie, dostawa i montaż 

 
3. TERMIN REALIZACJI 
3.1.Etap I – opisany w punkcie 2.1: do 10 kwietnia 2017r. 
3.2.Etap II – opisany w punkcie 2.2 : do 30 czerwca 2017r., jednocześnie nie wcześniej niż po 

wykonaniu elementów infrastrukturalnych ścieżki pieszo-rowerowej  realizowanych w 
ramach odrębnej umowy. 

 
4. PŁATNOŚĆ 
4.1.Płatność nastąpi w dwóch transzach 

a) 30% wartości zamówienia po odbiorze Etapu I opisanego w punkcie 2.1, w terminie 
30 dni od wpływu faktury wystawionej przez Wykonawcę na „Tablice informacyjno-
edukacyjne w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w 
Warce” zgodnie z umową – 30% wartości zamówienia na tablice; 

b) 70% wartości zamówienia po odbiorze Etapu II opisanego w punkcie 2.2., w terminie 
30 dni od wpływu faktury wystawionej przez Wykonawcę na „Tablice informacyjno-
edukacyjne w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w 
Warce” zgodnie z umową – 70% wartości zamówienia na tablice. 
 


