
 

 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 348 65 54 
fax: +48 58 347 14 90 
e-mail: biuro.most@pg.edu.pl  
http://pg.edu.pl/most 

Załącznik nr 2 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA 
 

DRUKOWANE MATERIAŁY PROMOCYJNE DLA PROJEKTU ,, MOST DANYCH. 
Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data’’ 
 
 
UWAGI  

a. Przygotowanie projektów leży po stronie Zamawiającego, 
b. Znakowanie materiałów promocyjnych musi być zgodne z projektami dostarczonymi 

przez Zamawiającego, 
c. Wykonawca przed realizacją przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje 

materiałów z nadrukami, 
d. Zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki, 
e. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu akceptacji od 

zamawiającego, 
f. Nadruk zgodny z projektem Zamawiającego, kolor 1/0 (grawer), 4/0 lub 4/4 w 

zależności od projektu. Projekt graficzny będzie dostarczony przez Zamawiającego w ciągu 3 
dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Projekty nadruków są własnością zamawiającego. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące logotypów Projektu oraz sposobu ich umiejscowienia 
zawiera Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 
zakresie informacji i promocji, który dostępny jest pod adresem: 
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/  

g. Przedstawiciel/e Wykonawcy i Zamawiającego zobowiązani są znać: warunki umowy 
podpisanej z zamawiającym, szczegółowy opis zamawianych przedmiotów, zaakceptowane 
przez zamawiającego wizualizacje. 

 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/
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Część 1. Zawieszka/ zakładka 

L.p. Cecha Wymagane parametry 

1. Opis - zawieszki drukowane na wysokiej jakości papierze, 

- otwór na klamkę w kształcie koła, w pełni zamkniętego (jak na 

wizualizacji) 

2.  Materiał Kreda mat,  karton/tektura 350 g 

3.  Wymiary szer. 64 x wys. 222 mm, otwór 46 mm (+/- 2 mm) 

4.  Liczba sztuk - 500 szt. zamówienie podstawowe, 

- 1000 szt. opcja. 

5.  Kolor - dwustronny 4/4 

- kolory w przestrzeni CMYK 

6.  Grafika nadruku projekt własny Zamawiającego 

7.  Wizualizacja 
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Część 2.  Karty/ fiszki 

L.p. Cecha Wymagane parametry 

1. Opis - wydruk dwustronny, na wysokiej jakości grubym kartonie,  

- zestaw składający się z 9 szt. kart  z różnymi nadrukami każda, 

- każdy zestaw kart pakowany osobno. 

2. Materiał folia mat, karton/tektura 700 g.  

3. Wymiary 148,5 x 105mm (+/- 2mm) 

4. Liczba sztuk - 100 zestawów po 9 szt. kart w zestawie – zamówienie podstawowe, 

-100 zestawów po 9 szt. kart w zestawie – opcja. 

5. Kolor - dwustronny kolor 4/4 

- kolory w przestrzeni CMYK 

6. Grafika nadruku Projekty własne Zamawiającego 

7. Wizualizacja 
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Część 3. Naklejki 

L.p. Cecha Wymagane parametry 

1. Opis - naklejki przeznaczone do użytku wewnętrznego, odporne na 

promieniowane UV 

- 6 różnych projektów naklejek, 

- klej pozwalający na usunięcie naklejki bez śladu,  

- naklejki pocięte na sztuki przez Wykonawcę 

- wydruk wysokiej jakości (min. 240 dpi). 

2. Materiał - papier samoprzylepny, folia mat, gramatura  w zakresie 200 – 300 g) 

3. Wymiary - według wykrojnika (do 20 x 16 cm) 

4. Liczba sztuk - 6 projektów po 500 sztuk – zamówienie podstawowe, 

- 6 projektów po 1000 szt. (sukcesywnie) – opcja. 

5. Kolor - kolor 4/0 

- kolory w przestrzeni CMYK 

6. Grafika nadruku - projekty własne Zamawiającego 
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7. Wizualizacja 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


