
                             
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

Załącznik nr 1 

Przedmiot Zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wykonaniu i dostarczeniu 
materiałów informacyjnych w formie broszury dotyczącej realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji 
Radomsko”.  

Zakres prac:  - opracowanie graficzne i techniczne ( tekst, ilustracje dostarczone przez Zamawiającego ),  
        - naniesienie korekt Zamawiającego, 
        - druk, dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiającego,  
        - wykonanie i dostarczenie zaakceptowanej do druku broszury w formie PDF (do umieszczenia
   na stronie internetowej). 

Format :  - A4 (po rozłożeniu), DL (1/3 A4) – po złożeniu 
Zadruk:               - dwustronny 
Materiał:  - papier kreda błysk  
Kolor:   - preferowany kolor flagi Unii Europejskiej z motywem (granat z żółtym) oraz                                  
                               kolor programu (zielony)  
Grubość               - 170 g 
Nakład:   - 1000 szt. 
Termin realizacji: 11.09.2014r. 

Wytyczne do zasad promocji Projektu: 

http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasady_promocji_15012013.pdf 

Przed wykonaniem materiałów informacyjnych w formie broszury, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

drogą elektroniczną projektu do akceptacji przez Zamawiającego na adres e-mail: jrp@pgk-radomsko.pl.  

Po akceptacji projektu i wykonaniu materiałów informacyjnych w formie broszury, Wykonawca dostarczy je do  
siedziby firmy, tj. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 p.215.  

Proponowany zakres tematyczny broszury stanowi załącznik nr 4. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy tekst oraz zdjęcia do wykorzystania w materiale promocyjnym. 

Informacje dodatkowe: 
 
1. Wszystkie elementy zamówienia będą podlegały akceptacji ze strony Zamawiającego. Przed przystąpieniem 
do druku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną (pod rygorem nieważności) akceptację Zamawiającego 
treści i wyglądu broszury. Druk bez akceptacji Zamawiającego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie przenieść na Zamawiającego 
autorskie majątkowe prawa do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji niniejszego zapytania 
ofertowego. Szczegóły zostaną określone w zawartej umowie.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do podawania informacji, że przedmiot zamówienia finansowany jest ze 
środków Funduszu Spójności. 
 

Kryteria oceny złożonych ofert oraz ich znaczenie procentowe:  
Cena – 100 % 

Termin związania ofertą:  
 
30 dni od daty złożenia oferty  
 
Sposób zapłaty: 
 
Przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie określonym w 
umowie, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru.  
 


