
                                           
 

Projekt „Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

Załącznik nr 1 do umowy nr BPS/CeNT II.2/POIŚ/../15 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, druk oraz 

dostarczenie naklejek. 

2. Wykonanie projektów graficznych: 

 ilość: 1 szt.; 

 projekt graficzny naklejek powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowymi 

zasadami opisanymi w podręczniku „Zasady promocji projektów dla beneficjentów 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, który jest dostępny 

na stronie http://www.pois.2007-

2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_0_korekta_b

ez_trybu.pdf Szczegółowe zasady stosowania systemu wizualnego, obowiązujące 

beneficjentów zostały opisane w dokumencie - Zasady stosowania znaku, budowania 

ciągu znaków 

oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ. Szczegółowy opis 

emblematu UE oraz liternictwo; 

 po akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do 

wykonania zleconych materiałów promocyjnych. W tym zakresie upoważnionym do 

kontaktu z Wykonawcą będzie pracownik Biura Projektów Strukturalnych UW – 

Jakub Jung [tel. (22) 55-41-012]; 

 Rys.  Przykładowy* sposób przygotowania naklejki. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rysunek stanowi jedynie przykładową wizualizację, w jaki sposób należy rozmieścić elementy graficzne. 

Parametry elementów graficznych należy zastosować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w opisie 

http://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_0_korekta_bez_trybu.pdf
http://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_0_korekta_bez_trybu.pdf
http://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver_2_0_korekta_bez_trybu.pdf
https://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf
https://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf
https://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf
https://www.pois.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf
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przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza modyfikację załączonych wzorów pod warunkiem 

wcześniejszego uzgodnienia wprowadzonych zmian z Zamawiającym oraz ich zgodności z wymogami 

zawartymi w aktualnych wytycznych. 

 

 

Rys. 1 
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3. Wykonanie i dostawa naklejek: 

  naklejki pamiątkowe małe: o wymiarach (szerokość x wysokość): 70 mm x 50 mm, z 

tekstem z rysunku, sztuk 4200; 

  naklejki obowiązkowo muszą zawierać elementy wariantu minimalnego oznaczenia 

materiałów w ramach PO IiŚ tj.: logo PO IiŚ; emblemat Unii Europejskiej; 

odwołanie słowne do Unii Europejskiej lub Unii Europejskiej i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (por. rys.). Dodatkowo powinna być umieszczona 

informacja o zakupach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-

2013; 

 parametry: naklejki powinny być wykonane na białej folii samoprzylepnej matowej, 

wydruk półmat, druk pełny kolor - laser cyfrowy, zabezpieczone laminatem przed 

promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniające trwałość 
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użytkowania przez okres min. 24 miesięcy (np. odporne na ścieranie na mokro). 

Naklejki powinny być rozmieszczone na arkuszach naciętych dla łatwego odklejania; 

 naklejki będą umieszczone na środkach trwałych – np. urządzeniach, aparaturze 

laboratoryjnej, sprzęcie komputerowym i audiowizualnym, wyposażeniu biurowym 

(komputery, faksy, drukarki, itp.), aparaturze specjalistycznej oraz meblach, 

zakupionych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

 naklejki muszą być: trwałe, estetyczne, funkcjonalne, a nadrukowane elementy 

muszą spełniać warunek czytelności, nieścieralności oraz trwałości w połączeniu z 

przedmiotem, na który są naklejane; 

 Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na niniejszy przedmiot 

zamówienia; 

 dostarczenie naklejek w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD w 

formacie i parametrach ustalonych z  Zamawiającym; naklejki w formie papierowej 

powinny być zapakowane z należytą starannością wg rozmiarów w opakowaniach 

odpowiednio oznaczonych, umożliwiających ich transport, dostarczenie i 

przechowanie. 


