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ZZ/13/055/D/19                 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Informacje ogólne 

 

Zakres prac:  dostawa tablicy pamiątkowej na podstawie projektu Zamawiającego oraz montaż w 

lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, tj. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej. 

Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu wizualizacje tablicy do akceptacji Zamawiającego przed 

rozpoczęciem realizacji.  

 

Ilość: 1 sztuka. 

 

Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać wymogów co do proporcji, wymiarów, pól ochronnych 
wokół znaków graficznych, koloru tła, liternictwa, form oraz zestawień znaków, zawartych w: 
 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-

wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-

informacji-i-promocji/ - Podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta Programów Polityki 

Spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 

 https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/10086/POPC_KsiegaIdentyfikacjiWizualnej_15102

015.pdf - Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014 – 2020, 

 https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/6928/karta_wzor_FEPC.pdf - Karcie wizualizacji 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

 

Wymiary: 30 cm x 40 cm, grubość 5 mm 

Tło: przeźroczyste. 

Nadruk: monochrom  

Rozmiar czcionki powinien pozwalać na bezproblemowe odczytanie zamieszczonych informacji.  

Materiał: plexi przeźroczysta, min. 6 mm na dystansach metalowych, grawer monochrom dla 

elementów graficznych i liter. 

Technologia odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie 

czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej do końca okresu trwałości 

projektu (tj. do 2025 roku).  

 

Montaż: Dokładne miejsce montażu (ściana wewnątrz budynku) wskaże Zamawiający. Adres 

lokalizacji, w której ma zostać umieszczona tablica informacyjna: 

Politechnika Gdańska, Centrum Usług Informatycznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

 

Wykonawcy nie wolno: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/10086/POPC_KsiegaIdentyfikacjiWizualnej_15102015.pdf
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/10086/POPC_KsiegaIdentyfikacjiWizualnej_15102015.pdf
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/6928/karta_wzor_FEPC.pdf
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 stosować innych czcionek niż wskazane w wytycznych,  

 zniekształcać proporcji znaków poprzez ściąganie, rozciąganie i pochylanie,  

 zmieniać kolejności logotypów,  

 używać skrótów UE, EFRR, RPO WP, gdyż nie są one powszechnie znane.  
Gwarancja Wykonawcy:  

Wykonawca na wykonaną tablicę pamiątkową udzieli 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty 

odbioru Protokołem.  

W ramach uprawnień z tytułu gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad, jakie 

ujawnią się w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w okresie 

gwarancji, w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo 

usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

  

Termin realizacji: w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu wizualizację tablicy. Po akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy i 

zamontuje tablicę do dnia 17 czerwca 2019 r. 

 

Sposób dostawy: dokładny termin i godzina dostawy przedmiotu umowy powinny być wcześniej 

uzgodnione z Zamawiającym, na co najmniej 24 godziny przed planowaną datą dostawy. 

 

 

2. Wizualizacja 

 

Na tablicy pamiątkowej należy zamieścić:  

1) Góra: 

- po lewej stronie logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, 

- po prawej stronie logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

2) Środek:  

- w miejscu [Tytuł projektu do uzupełnienia] - Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu 

Wiedzy – MOST Wiedzy, 

- w miejscu [Cel projektu do uzupełnienia] – Cel projektu: zwiększenie dostępności cyfrowej, 

jakości i użyteczności zasobów nauki. 

- w miejscu [ Beneficjent] – Beneficjent: Politechnika Gdańska, 

3) Dół: 

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Wzory: 
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Wizualizacja poglądowa 

 
 

 
 


