
                                                                                                                

Załączniki nr 1 do SIWZ / Umowy 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Tramwaj Fordon Spółka z o.o.  poszukuje Wykonawcy działań informacyjno  

– promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa linii tramwajowej do 

dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy"  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

1. Zamówienie obejmuje: 

1.1. Realizację działań informacyjno – promocyjnych promujących projekt 

obejmujących:  

a) działania informacyjne tj.: ogłoszenia prasowe, folder, tabliczki i naklejki 

informacyjne, naklejki wielkoformatowe na tramwajach, tablice informacyjne i 

pamiątkowe 

b) działania reklamowe tj.: gadŜety reklamowe 

zwanych dalej „materiałami ”  

1.2. Oznaczenie materiałów odpowiednio wyeksponowanych i widocznych 

zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013” oraz Zasadami 

stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic  

i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko 

zamieszczonych na stronie http://www.pois.gov.pl aktualnych, na dzień ich 

wykonywania oraz logiem Beneficjenta – Tramwaj Fordon Sp. z o.o.  

1.3.Dostarczenie materiałów informacyjnych i reklamowych do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Bydgoszczy:  

 

Tramwaj Fordon Sp. z o.o.  

ul. Jagiello ńska 94c  

85-027 Bydgoszcz  

 

 



                                                                                                                

2. Warunki zamówienia  

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania materiałów wskazanych  

w wykazie materiałów reklamowych oraz wymagań dotyczących ich wykonania   

określonych w Wykazie artykułów informacyjno-promocyjnych objętych zamówieniem.  

Produkty dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe, pierwszego gatunku, 

pełnowartościowe.   

2.2. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 

a) Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów objętych 

przedmiotem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  

do akceptacji projekt kaŜdego materiału w wersji elektronicznej  

b) Paleta barw musi zawierać m.in. kolory zgodne z Zasadami stosowania 

znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w 

promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

c) Metoda logowania moŜe być odmienna od umieszczonej w opisie, 

zaproponowana przez Wykonawcę jednakŜe nie moŜe powodować 

pogorszenia jakości w kolorystyce, kształcie i czytelności znaków graficznych 

i literowych umieszczonych na materiałach. 

d) Wykonawca dostarczy próbny egzemplarz/wydruk kaŜdego artykułu 

zamawianego asortymentu. Egzemplarz próbny musi spełniać wszystkie 

wymagania Zamawiającego. Dostarczenie i odbiór na koszt Wykonawcy. 

e) Wykonawca dostarczy egzemplarz gazety, w której zostało opublikowane 

ogłoszenie prasowe. 

f) Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację fotograficzną potwierdzającą 

wykonanie i montaŜ tabliczek informacyjnych na wskazanych obiektach, tablic 

informacyjnych i pamiątkowych oraz naklejek wielkoformatowych na szybach 

tramwajów. 

2.3. Wszystkie materiały powinny spełniać następujące kryteria: 

a) Funkcjonalności tj. spełniać swoje przeznaczenie.   

b) Estetyka i precyzja wykonania tj. brak zarysowań, przebarwień, pęknięć, 

rozmazanych czy starych elementów graficznych w odniesieniu do 

zaakceptowanych wzorów lub kolorów, dopasowanie poszczególnych części 

w zaleŜności od uŜytych materiałów (klejenie, szycie). 

c) Wymiary  materiałów reklamowych mogą się róŜnić od wskazanych wielkości  

+/- 5%.  



                                                                                                                

3. Czas realizacji, dostawa zamówienia oraz płatno ści 

3.1   Zamówienie naleŜy wykonać w terminie nie dłuŜszym niŜ do 15.12.2015 r.  

3.2. Po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram 

realizacji dostaw i usług w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

3.3. Wykonawca dostarczy na własny koszt materiały promocyjne do siedziby 

Zamawiającego. 

3.4 Wykonawca zamontuje na własny koszt tablice informacyjne, pamiątkowe 

oraz tabliczki informacyjne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3.5 KaŜdy materiał ma być dostarczony w opakowaniu zbiorczym  

z zaznaczonym rodzajem artykułu oraz ilością sztuk przypadającą na dane 

opakowanie zbiorcze. 

3.6 Materiały objęte zamówieniem muszą być zabezpieczone przed 

ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu. 

3.7 W razie stwierdzenia uszkodzeń, braków bądź wad Wykonawca  

ma obowiązek wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy na koszt 

własny. 

3.8 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony towar 

przynajmniej na 2 lata od momentu dostarczenia towaru. 

3.9 W przypadku tabliczek informacyjnych, tablic pamiątkowych Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat od momentu całkowitego 

rozliczenia projektu. 

3.10 Wykonawca zobowiązuje się do przeklejenia całości lub części treści 

umieszczonej na tablicach informacyjnych do momentu całkowitego 

rozliczenia projektu. 

3.11 Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie całkowitego rozliczenia 

projektu po uzyskaniu takiej informacji od Instytucji Zarządzającej projektem 

(Centrum Unijnych Projektów Transportowych). 

3.12 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancyjnym, 

wadliwych egzemplarzy Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy 

wolny od wad na koszt własny. 

3.13 Podstawą zapłaty będzie dołączenie do faktury protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy. 

 

 



                                                                                                                

 

3.14 Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie. Wykonawca moŜe 

wystawić nie więcej niŜ 2 faktury w miesiącu, których wartość nie moŜe być 

mniejsza niŜ 1.000 PLN netto. 

3.15 Wykonawca zobowiązany będzie do spotkań w siedzibie Zamawiającego  

na jego wniosek. 

3.17 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do wykonanych 

zdjęć do wykorzystania ich do własnych celów zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

3.18 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii 

umowy na kolportaŜ ulotek, jeŜeli Wykonawca nie będzie wykonywał usługi 

siłami własnymi. 

 

 



                                                                                                                                                                                      

WYKAZ ARTYKUŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH OBJ ĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
 

L.p
. Nazwa artykułu Szczegółowy opis artykułu Ilość 

1 Tablice pami ątkowe 

 
Tablice winny być zgodne z „Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” oraz Zasady Stosowania znaku, budowania 
ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i 
Środowisko. 
Tablice winny być umocowane na słupkach metalowych (w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego), wykonane z trwałego materiału, w technologii odpornej na działanie warunków 
atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr itp.) gwarantującej ich trwałość przez okres minimum 
5 lat. Tablice mają być jednostronne o wymiarach 1 x 0,7 m, zgodne z Wytycznymi. MontaŜ tablic 
naleŜeć będzie do Wykonawcy.  
MontaŜ tablic będzie wymagać zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, o które wystąpi Zamawiający. 
 

2 szt. 

2 Tablice informacyjne 

 
Tablice winny być zgodne z „Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” oraz Zasady Stosowania znaku, budowania 
ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i 
Środowisko. 
Tablice winny być umocowane na słupkach metalowych (w miejscach wskazanych przez  
Zamawiającego), wykonane z trwałego materiału, w technologii odpornej na działanie warunków  
atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr itp.) gwarantującej ich trwałość przez okres minimum 
1 rok. Tablice mają być jednostronne o wymiarach 3 x 2 m zgodne z Wytycznymi. MontaŜ tablic 
naleŜeć będzie do Wykonawcy.  
MontaŜ tablic będzie wymagać zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, o które wystąpi Zamawiający. 
 

3 szt. 



                                                                                                                                                                                      

3 Ogłoszenia prasowe 

 
Opracowanie i zamieszczenie w prasie ogłoszeń reklamujących inwestycję oraz informujących o 
udziale Unii Europejskiej w finansowaniu projektu.  
Format: dwie całe strony  
Zasięg: Miasto Bydgoszcz 
Wydanie: magazynowe w dwóch róŜnych gazetach 
Druk pełen kolor, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 
Opracowanie: dobór treści, skład, materiał graficzny Wykonawca wykona we własnym zakresie i 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.  
 

2 szt. 

4 Ulotki promocyjne 

 
Opracowanie (zaprojektowanie graficzne, wykonanie zdjęć, redakcja tekstów, itp.) i druk ulotki 
informacyjnej dotyczącej projektu. Ulotkę opracować naleŜy w formacie A4 obustronną składaną do 
formatu A5, papier kredowy  min. 150 g/m2, druk w pełnym kolorze, wg projektu uzgodnionego z 
Zamawiającym. Ulotka powinna zawierać podstawowe informacje o projekcie oraz na temat udziału 
Unii Europejskiej w finansowaniu projektu. Lakier UV na zdjęciach. Tekst zawarty na ulotce powinien 
być zilustrowany materiałem fotograficznym, który zostanie wykonany przez Wykonawcę w ramach 
umowy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do kolportaŜu ulotek do skrzynek pocztowych mieszkańców 
dzielnicy Fordon w ilości 10 000 szt. 
 

10 500 szt. 

5 Koszulki polo damskie  

 
Materiał: 100% bawełna 
Gramatura: 180 g/m2 ±5%.  
Wykończenie: wzmocnienie karku taśmą w kolorze koszulki, kołnierzyk wykonany ściegiem 
ściągaczowym, boczne szwy. Zapinana na dwa guziki w tym samym kolorze. Dół koszulki oraz 
rękawów wykończony podwójnym szwem.  
Znakowanie: nadruk wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza nadruk  
na wszywce. 
Kolor: Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu paletę kolorów.  
Rozmiar: S–XL. Wykonawca przedstawi egzemplarze pokazowe z kaŜdego rozmiaru, Zamawiający 
określi ilość sztuk w wybranych rozmiarach i kolorach 

200 szt. 



                                                                                                                                                                                      

6 Koszulki polo m ęskie 

Materiał: 100% bawełna,  
Gramatura: 180 g/m2 ±5%.  
Wykończenie: wzmocnienie karku taśmą w kolorze koszulki, kołnierzyk wykonany ściegiem 
ściągaczowym, boczne szwy. Zapinana na dwa guziki w tym samym kolorze. Dół koszulki oraz 
rękawów wykończony podwójnym szwem.  
Znakowanie: nadruk wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza nadruk  
na wszywce. 
Kolor: Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu paletę kolorów.  
Rozmiar: S–XXL. Wykonawca przedstawi egzemplarze pokazowe z kaŜdego rozmiaru, Zamawiający 
określi ilość sztuk w wybranych rozmiarach i kolorach. 

200 szt. 

7 
Koszulki T-shirt 

damskie 

Materiał: bawełna z 5% domieszką elastycznych włókien sztucznych 
Gramatura: 180 g/m2 ±5%. 
Wykończenie: okrągłe wokół szyi, taśma wzmacniająca na karku, podwójne przeszycia wokół szyi 
oraz u dołu koszulki, boczne szwy, prosty dół, krój dopasowany 
Rękawy: krótkie, prosto wszyte, podwójne przeszycia 
Rozmiar : S – XL dokładne rozmiary oraz kolory dla poszczególnych rozmiarów zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym 
Znakowanie: nadruk wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza nadruk  
na wszywce. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu palety dostępnych kolorów 
koszulek. 

200 szt. 

8 
Koszulki T-shirt 

męskie 

Materiał: bawełna 100% 
Gramatura: 180 g/m2 ±5%. 
Wykończenie: okrągłe wokół szyi, taśma wzmacniająca na karku, podwójne przeszycia lub ściągacz 
wokół szyi,  podwójne przeszycia u dołu koszulki, boczne szwy. 
Rękawy: krótkie, prosto wszyte, podwójne przeszycia 
Rozmiar : S – XXL dokładne rozmiary oraz kolory dla poszczególnych rozmiarów zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym 
Znakowanie: nadruk wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza nadruk  
na wszywce. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu palety dostępnych kolorów 
koszulek 

200 szt. 



                                                                                                                                                                                      

9 Pendrive 32 GB 

 

Obudowa: metalowa/ plastikowa 
Wykończenie: łańcuszek lub sznurek do zawieszenia 
Obsługiwane systemy operacyjne: Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7 nie wymagające instalacji 
dodatkowych sterowników 
Rodzaj USB: 3,0 kompatybilne z USB 2,0 
Pojemność: 32 GB 
Pakowanie: pudełko z okienkiem 
Znakowanie: nadruk lub grawer monochromatyczny, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym 

50 szt. 

10 Pendrive 8 GB 

 

Obudowa: metalowa/ plastikowa 
Wykończenie: łańcuszek lub sznurek do zawieszenia 
Obsługiwane systemy operacyjne: Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7 nie wymagające instalacji 
dodatkowych sterowników 
Rodzaj USB: 3,0 kompatybilne z USB 2,0 
Pojemność: 8 GB 
Pakowanie: pudełko z okienkiem 
Znakowanie: nadruk lub grawer monochromatyczny, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym 

450 szt. 

11 
Torby ekologiczne na 

gadŜety 

 

Materiał: bawełna 100 %,  
Gramatura:  ≥160 g/m2± 5%, 
Wymiary:  42x38x12  
Szelki: 2 szt. o wymiarach 70x2,5 cm ≥± 5%, 
Znakowanie: sitodruk monochromatyczny, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym 
Kolor torby: do uzgodnienia z Zamawiającym 

3 500 szt. 

12 Długopisy 

 

Materiał: metal 
Wymiary: długość 135 mm ± 5%, Ø 10 mm ±5%, 
Wykończenie: długopis automatyczny, mechanizm wciskany, końcówka dolna w kolorze srebrnym 
przykręcana, przycisk, klip oraz min. dwa pierścienie w kolorze srebrnym, wkład niebieski cienko 
piszący 
Znakowanie: monochromatyczne, trwałe, wg projektu uzgodnionym z Zamawiającym 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu paletę kolorów, z których Zamawiający wybierze 
maksymalnie 4 kolory. 

3 500 szt. 



                                                                                                                                                                                      

13 
Kalendarze biurkowe 

stoj ące 

 
Kalendarium 
Rok: 2016 
Materiał: papier offset  
Gramatura: ≥80 g/m2 
Wymiary (wys. x szer.): 105x295 mm ± 5%, 
Inne: 54 tygodnie umieszczone na 27 kartkach z moŜliwością prowadzenia notatek, kaŜdy tydzień 
na osobnej kartce, język polski, numeracja tygodni, polskie imieniny 
 
Wykończenie 
Materiał: karton powlekany lakierem UV błyszczącym 
Gramatura: ≥300 g/m2, 
Wymiary (szer. x wys.): 295 x 140 mm ± 5%, 
Inne: podstawa składana, oprawa grzbietu umoŜliwiająca swobodny obrót kartek, kalendarium 
łączone z podstawą spiralą metalową, pole do nadruku reklamowego obustronne 
Znakowanie: druk pełen kolor, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym 
 

150 szt. 

14 
Kalendarz ścienny 

trójdzielny 

 
Kalendarium 
Rok: 2016 
Materiał: papier biały offsetowy o gramaturze ≥80 g/m2± 5%, 
Wymiary: 138 x 290 mm ± 5%,   
Układ: Dwunastokartkowy, kaŜdy miesiąc na osobnej karcie 
Kalendarium: min. język polski, imieniny  
Główka 
Wymiary 230x310 mm ± 5%, 
Materiał: karton o gramaturze 250 g/m2± 5%,  
Wykończenie 
Folia błyszcząca na całości kalendarza trójdzielnego, opaska z przesuwnym okienkiem,  
Znakowanie: w pełnym kolorze wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 
 
 

200 szt. 



                                                                                                                                                                                      

15 
Kalendarze ksi ąŜkowe 

dzienne B5 

 
 
Kalendarium 
Rok: 2016 
Materiał: papier biały lub kremowy offsetowy  
Gramatura: ≥80 g/m2± 5%, 
Wymiary (wys. x szer.): A5/ 148x210 mm ± 5%, 
Układ: 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed kaŜdym miesiącem terminarz  
 
miesięczny, 
Kalendarium: min. język polski, imieniny i święta, kalendarium skrócone na min. bieŜący i następny 
miesiąc 
Mapy: kolorowe mapy Europy i Polski, 
Część informacyjna: zawiera m.in. plan roczny, plan miesięczny na 2015, skorowidz od A do Z, plan 
urlopowy,  
Wykończenie 
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka, kapitałka, perforacja 
naroŜników. Wklejka reklamowa wykonana zgodnie z projektem zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 
Znakowanie: na okładce tłoczone, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 
 

50 szt. 

16 Notesy A5 

 
 
Wymiar: 148x210 mm ± 5%, 
Ilość kartek: 50 kartek, 
Materiał: papier biały 80 g/m2, 
Okładka: 350 g +folia błysk, 
Oprawa spiralowana po długim boku 
Znakowanie:  

1. kaŜda strona z logo Beneficjenta, NSS oraz UE, pełen kolor, 
2. okładka wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym, pełen kolor 

  

1 000 szt. 



                                                                                                                                                                                      

17 Smycze 

 
 
Materiał: satyna 
Wymiary: dł. 45 cm ± 5%, (mierzona po złoŜeniu smyczy na pół), szer. 2 cm ± 5%, 
Zakończenie: metalowy karabińczyk 
Znakowanie: dwustronne, sublimacja, pełen kolor, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym  
Kolor smyczy: do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
 

1 500 szt. 

18 
 

Odblaski 

 
 
Wymiar: 340x30 mm ± 5%, 
Wykończenie: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną.  
Spód: materiał typu flock. 
Znakowanie: nadruk, pełen kolor, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu paletę kolorów, z których Zamawiający wybierze 
maksymalnie 4 kolory. 
 
 

1 500 szt. 

19 Naklejki 7x5 cm 

 
 
Naklejki wykonane z tworzywa PCV z klejem pneumatycznym gwarantujące ich trwałość przez okres 
minimum 5 lat, odporne na warunki pogodowe (śnieg, deszcz, promieniowanie UV, temperatura) i 
chemiczne środki czyszczące, wymiary 7x5 cm, tło naklejki białe, znakowanie pełen kolor wg 
projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Materiały uŜyte do wykonania naklejek nie mogą 
powodować utraty gwarancji lub rękojmi przez Zamawiającego w wyniku ich umieszczenia na 
środkach trwałych. 
Naklejki winne być zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz Zasadami stosowania znaku, budowania 
ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i 
Środowisko.  
 

500 szt. 



                                                                                                                                                                                      

20 Naklejki 20x15 cm 

 
Naklejki wykonane z tworzywa PCV z klejem pneumatycznym gwarantujące ich trwałość przez okres 
minimum 5 lat, odporne na warunki pogodowe (śnieg, deszcz, promieniowanie UV, temperatura) i 
chemiczne środki czyszczące, wymiary 20x15 cm, tło naklejki białe, znakowanie pełen kolor wg 
projektu uzgodnionego z Zamawiającym. Materiały uŜyte do wykonania naklejek nie mogą 
powodować utraty gwarancji lub rękojmi przez Zamawiającego w wyniku ich umieszczenia na 
środkach trwałych. 
Naklejki winne być zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz Zasadami stosowania znaku, budowania  
ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i 
Środowisko. 
 

500 szt. 

21 Teczki ofertowe 

 
Materiał: karton o gramaturze 300 g/m2± 5%, 
Wymiary: na dokumenty w formacie A4 
Wykończenie: folia błysk jednostronnie, 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające przed wypadaniem 
dokumentów, wycięcie na wizytówkę. Grzbiet teczki 5 mm± 5%, 
Znakowanie: nadruk pełen kolor, wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym 
Kolor teczki: do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

500 szt. 

22 Tabliczki informacyjne  

 
Materiał: wielowarstwowa płyta aluminiowa, 
Wymiar: 20x15 cm 
Sposób mocowania (na klej lub przykręcane) do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Tło tabliczek białe, znakowanie pełen kolor wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym. 
Tabliczki informacyjne winne być zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz Zasadami stosowania znaku, 
budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 
 

20 szt. 



                                                                                                                                                                                      

23 
Naklejka 

wielkoformatowa na 
tramwaju 

 
Materiał: samoprzylepna folia perforowana (dziurkowana), pokryta laminatem, odporna  na działanie 
warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr, temperatura itp.) i chemiczne środki 
czyszczące gwarantująca ich trwałość przez okres minimum 1 roku, przepuszczalność światła 50%± 
5%, 
Wymiary: 1277x1193 mm 
Znakowanie: druk w rozdzielczości 1440 dpi± 5% pełen kolor, wg projektu uzgodnionego z 
Zamawiającym. 
Termin: szyby muszą być oklejone przez okres 1 roku. Folie muszą dać się usunąć bez ingerencji 
mechanicznej mogącej powodować uszkodzenia powierzchni szyb powodującej utratę gwarancji 
przez Zamawiającego. 
Tramwaje są własnością Zamawiającego. Wykonawca przed oklejeniem musi powiadomić 
Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. 
 

12 szt. 

24 Segregatory 

 
Opracowanie (zaprojektowanie graficzne, wykonanie zdjęć,  itp.) i druk. Okładkę segregatora 
opracować naleŜy w formacie A4, tektura grubości 2 mm ± 5%, uszlachetnienia – folia z połyskiem 
na zewnętrznej stronie segregatora, druk w pełnym kolorze, wg projektu uzgodnionego z 
Zamawiającym.  
Mechanizm wewnątrz segregatora: dźwignia metalowa 
Grzbiet segregatora: 80 mm ±5%, wymienna etykieta. 
Na okładce specjalny zatrzask zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się segregatora. 
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego zgromadzenia materiału fotograficznego. 
 

100 szt. 

25 Zdjęcia 

 
Wykonanie zdjęć nowobudowanej linii tramwajowej z lotu ptaka. 
Rozdzielczość: 4256*2832 piksel± 5%, pełen kolor.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie mniej niŜ 25 szt. zdjęć, z których Zamawiający wybierze 
20 szt.  
 

20  szt. 

 
 


