
Załącznik - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
I. Zadanie częściowe nr 1 
 
1. Skład graficzny i wydruk broszur edukacyjnych dla wędkarzy i turystów – 5.000 szt.  
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie składu graficznego, wydruk i dostawa broszur dla wędkarzy 
i turystów, na podstawie materiałów przekazanych przez zamawiającego. 
 
Szczegóły techniczne broszury: 
- format 18x54 cm, składana na trzy części każda 18 x 18 cm, 6 stron, (z tolerancją +/- 10%), 
- nadruk dwustronny, kolor 4+4, 
- broszura składana w U (DL),  
- kreda min. 250g, 
- folia matowa 1/1 (dwustronna). 
W ramach opracowania wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
- dokonania korekt językowych, 
- dokonania adiustacji tekstów, 
- wykonania druku, 
- wykonania bigowania i składania, 
- przygotowanie wersji elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. 
Po akceptacji przez zamawiającego składu graficznego wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia. 
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 
 
Broszury będą dystrybuowane nieodpłatnie wśród środowisk wędkarskich, turystów, okolicznych 
mieszkańców oraz w trakcie organizowanych w ramach projektu warsztatów edukacyjnych.   
Wszystkie materiały powinny posiadać trwale naniesioną informacje o dofinansowaniu projektu 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II oraz Baltic Sea Conservation Foundation oraz 
posiadać stosowne logotypy. 
 
Dla projektowania i rozmieszczenia elementów oznakowania na broszurach obowiązują zapisy z 
Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji, aktualizacja z dnia 8.06.2021 r. dostępne na stronie: 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/ 
ponadto należy zastosować logotyp Baltic Sea Conservation Foundation oraz Związku Miast 
i Gmin Dorzecza Parsęty.  
 
2. Skład graficzny i wydruk broszur edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 5.000 szt. 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie składu graficznego, wydruk i dostawa broszur edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, na podstawie materiałów przekazanych przez zamawiającego. 
 
Format A5, składający się z 16 stron + okładka, zszywany w środku 2 zszywkami.  
Okładka: format A5, kolor 4+4; kreda min. 250 g, lakier UV wybiórczo jednostronny, folia mat 1+0, 
zszywanie zeszytowe. 
Środek informatora: format A5, ilość stron 16 stron,  kolor 4/ 4, środek min. 130g kreda błysk, lakier 
wybiórczo, co najmniej 20% powierzchni wydruku. 
W ramach opracowania wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do: 
- dokonania korekt językowych, 
- dokonania adiustacji tekstów, 
- wykonania druku, 
- wykonania oprawy, 
- ilość: 5000 sztuk + przygotowanie wersji elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego. 
Po akceptacji przez zamawiającego składu graficznego wykonawca przystąpi do wydruku przedmiotu 
zamówienia. 
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 
 
Broszury będą dystrybuowane nieodpłatnie wśród środowisk wędkarskich, turystów (w tym przede 
wszystkim kajakarzy), okolicznych mieszkańców oraz w trakcie organizowanych 
w ramach projektu warsztatów edukacyjnych.  
 
Wszystkie materiały powinny posiadać trwale naniesioną informacje o dofinansowaniu projektu 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
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Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II oraz Baltic Sea Conservation Foundation oraz 
posiadać stosowne logotypy. 
 
Dla projektowania i rozmieszczenia elementów oznakowania na broszurach obowiązują zapisy z 
Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji, aktualizacja z dnia 8.06.2021 r. dostępne na stronie: 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/ 
 
ponadto należy zastosować logotyp Baltic Sea Conservation Foundation oraz Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty.  
 
II. Zadanie częściowe nr 2: 
 
Wydruk albumu fotograficznego „Park w obiektywie” - nakład 1.000 szt. 
Szczegóły techniczne dla albumu fotograficznego: 
- format 22,5 cm x 22,5 cm, 
- ilość stron 42 plus okładka, 
- papier- środek - 150g; kreda matowa + lakier UV położony punktowo na każdej stronie, kolor 4+4, 
- oprawa miękka klejona, okładka bigowana, kolor 4+4, papier 2-stronnie powlekany 300 g/m2, 
dodatkowo zabezpieczony lakierem dyspersyjnym;  
- rodzaj nadruku: dwustronny,  
- ilość: 1.000 sztuk + przygotowanie wersji elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego, 
- tytuł albumu lakier UV 
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu graficznego, skład i wydruk albumu 
fotograficznego zgodnie z wymaganiami i wskazówkami zamawiającego.  
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiajacego. 
Dla projektowania i rozmieszczenia elementów oznakowania obowiązują zapisy Podręcznik 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji:  
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/ 
 
 
III. Zadanie częściowe nr 3 
 
Opracowanie graficzne, produkcja oraz dostarczenie koszulek edukacyjnych 
z nadrukiem – 2.700 sztuk  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, produkcja oraz dostarczenie 2.700 szt. koszulek 
z wysokogatunkowej bawełny Combed Ring Spun uzyskanej z przędzenia samej bawełny z 
zaprojektowanym i wykonanym nadrukiem z przodu, wielokolorowym (pełen kolor 4+4). Nadruk 
wykonany w technologii sitodruku lub transferu obejmujący: logotypy Związku Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty w Karlinie, nazwę realizowanego projektu, informacje 
o dofinansowaniu i logotypy programowe. Szczegóły zależne od zaakceptowanego projektu 
graficznego.  
Parametry techniczne koszulek:  
- materiał: wysokogatunkowa bawełna Combed Ring Spun uzyskana z przędzenia samej bawełny o 
gramaturze 180g/m2, 
- rozmiary: 122/128; 134/140; 146/152; XS (158-164), S;M; L 
- kolor: czarny - w przypadku braku wybranego koloru, Wykonawca może zaproponować inny kolor 
koszulki - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Głównymi motywami nadruku na koszulce będą:  
- przód koszulki: hasło oraz obraz graficzny [rysunek/zdjęcie] zasugerowany przez Wykonawcę 
przedstawiający gatunki chronione ryb zamieszkujące rzeki woj. Zachodniopomorskiego.  
- w dolnej części przodu: nazwa projektu, logotypy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz 
instytucji programowych - w pełnym kolorze.  
Nadruk na koszulce winien być w dwóch wielkościach tzn. dostosowany do koszulek 
w rozmiarach 122/128-146/152 i XS-L. 
Ostateczną formę oznakowania oraz kolorystyki, należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu graficznego koszulki 
z wymaganiami i wskazówkami Zamawiającego.     
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 
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Dla projektowania i rozmieszczenia elementów oznakowania na koszulce obowiązują zapisy Podręcznik 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 
aktualizacja z dnia 8.06.2021 r. dostępne na stronie: 
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-
2018-roku/ 
ponadto należy zastosować logotyp Baltic Sea Conservation Foundation oraz Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty.  
 
Podział na rozmiary koszulek: 

                   
rozmiar 

Ilość (szt.) 

122/128 480 

134/140 460 

146/152 480 

XS (158-164) 480 

S 400 

M 280 

L 120 
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