Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
Usługa polegająca na wykonaniu 10 tablic informacyjnych wraz z montażem w
terenie w ramach zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne” dla projektu nr
POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności
biologicznej Puszczy Gorzowskiej.
Szczegółowy opis poszczególnych zadań i wymagań:
 Wykonanie 10 tablic informacyjnych z przeznaczeniem na zewnątrz, wraz z
drewnianymi stelażami oraz montażem w terenie (mapa z orientacyjnym
rozmieszczeniem tablic w zał. nr 1) Dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez
Zamawiającego.
1. Opis techniczny tablic informacyjnych:
a. Wymiary tablic: 120 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość).
b. Nośnik tablicy – blacha ocynkowana grubości min. 0,55 mm, nadruk
wielkoformatowy solwentowy, pełnokolorowy lub polimerowa folia
samoprzylepna o grubości min. 100 mikronów– materiał musi być trwały,
odporny na warunki atmosferyczne, estetyczny
c. Tablice dodatkowo zabezpieczone laminowaną warstwą ochronną UV oraz
antygrafitti.
d. Przed wykonaniem tablic informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia z Zamawiającym projektu nadruku i uzyskania akceptacji
Zamawiającego dla tego projektu.,
e. Tablice muszą spełniać obowiązujące wytyczne w zakresie informacji i
promocji programów polityki spójności 2014-2020. Wytyczne dotyczące tablic
informacyjno – pamiątkowych znajdują się w „Podręczniku wnioskodawcy i
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji”, który znajduje się na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjentaprogramow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocjidla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/
f.
oraz zgodne z kartą wizualizacji programu operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko dostępną pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49356/karta_wzor_FE_POIS.
pdf;
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g. Projekt graficzny tablicy musi zawierać następujące elementy: logo Funduszy
Europejskich, flagę Unii Europejskiej, flagę RP, tytuł projektu, cel projektu,
nazwę beneficjenta, adres strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl.
h. Przykładowy wzór nadruku na tablicy w załączniku nr 2
i.
j.

Na tablicy niedopuszczalne jest zamieszczenie logo Wykonawcy oraz
jakichkolwiek innych elementów, które nie zostały wskazane w ww. zasadach
Gwarancja jakości tablic min. 24 miesiące. Gwarancja jakości obejmuje
trwałość wykonanych tablic, w tym w szczególności jakość (czytelność i
wytrzymałość) nadruku.

2. Opis techniczny stelaży do tablic:
a) Stelaż wykonanego z drewna świerkowego lub modrzewiowego toczonego,
sezonowanego, dwukrotnie impregnowanego, z pełnymi plecami o grubości
min. 12 mm z wodoodpornej płyty OSB,
b) Kolor stelaża - brązowy,
c) Stelaż z daszkiem dwustronnym, podłużnie deskowanym – zachodzącym na
siebie.
d) Średnica słupów stelaża min. 12 cm, długość słupów 230-250 cm – zakończone
stalowymi kotwami wraz z zaprawą betonową B20.
e) Mocowanie tablic do stelaża za we frezowanych słupach na głębokość ok. 2 cm
i dodatkowo mocowane za pomocą ocynkowanych sztyftów.
f) Niedopuszczalne są zabrudzenia, przebarwienia, uszkodzenia mechaniczne,
wady nadruku czy jakiekolwiek inne wady wpływające na estetykę i jakość
wykonania przedmiotu zamówienia.
g) wymagany okres gwarancji na stelaże: minimum 24 miesięcy, licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.
3. Termin realizacji zamówienia:
Do 27 grudnia 2019r.

