
 

 

 
 

 
Załącznik nr 1, część 2 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZACY 

BROSZUR 
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 układu graficznego oraz rozplanowania treści 
2. Zaprojektowanie, skład 
3. Wydruk i dostarczenie  

broszur w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”. 
 

 
1.1.KONCEPCJA: 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję szaty graficznej i broszury, w tym podział na 
tematy i sposób ich zaprezentowania. 
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  wskazane gatunki i siedliska na obszarze objętym projektem 

w ramach projektu: „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”  
i powinna być zgodna wpisywać się w zakres projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru 
nadpilicznego w Warce”  . 

1.2.2. Zawartość broszury: 
- teksty oraz grafika przedstawiającą chronione gatunki i siedliska    
- charakterystykę obszaru nadpilicznego pod kątem przyrodniczym  
- inne informacje wskazane przez Zamawiającego  
Dodatkowo strona www oraz broszura powinny zawierać informację o Zleceniodawcy 
(herb Gminy) oraz informację o dofinansowaniu.  

1.2.3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zapisanego w umowie przenosi na 
zamawiającego na zasadzie wyłączności 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. 

1.2.4. Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne. Wszystkie 
materiały zostaną udostępnione: teksty i grafika w wersji edytowalnej, 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. 

1.2.5. 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   

1.2.6. Wykonawca dokonuje składu graficznego do druku. 
1.2.7. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej (druk broszury)  Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu projekt broszury, w rzeczywistej skali. 
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. Broszura 

• Liczba egzemplarzy: 5000szt 
• Format: 3xA5 (444x210 mm)  
• Kolor 4+4 CMYK (dwustronnie kolorowe) 
• Podłoże: Kreda mat 170g 
• Uszlachetnienie: Folia mat dwustronnie 
• Składanie: Do środka tzw. w okienko 
• Wykonanie projektu broszury 
• Dostarczenie na miejsce: Urząd Miejski w Warce 

 
2. ODBIÓR 
Odbiór zamówienia nastąpi protokolarnie po wykonaniu zamówienia 

 
3. TERMIN REALIZACJI 

Do 30 kwietnia 2017r.   
 
 

 



 

 

 
 

4. PŁATNOŚĆ 
a) Płatność nastąpi w terminie 30 dni od wpływu faktury wystawionej przez Wykonawcę 

na „Broszury w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w 
Warce”. 
 


