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Projekt pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.  

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

         Płock, dnia 15 lutego 2017 roku 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż, demontaż czterech (4) tablic informacyjnych - informujących 
o realizacji projektu pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 
 
 

2. Cel zamówienia: 

Tablice informacyjne stanowią element działań informacyjnych i promocyjnych, których celem jest zwiększenie 

świadomości opinii społecznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Działania 

informacyjne i promocyjne podejmowane w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa trasy północno – 

zachodniej miasta Płocka”  w sposób bezpośredni będą służyły informowaniu opinii publicznej o fakcie 

dofinansowania realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020 i promocji unijnego źródła dofinansowania Projektu.  

 

3. Wymagania ogólne: 
 

Działania objęte przedmiotem zamówienia, będące częścią działań informacyjnych i promocyjnych Projektu 
będą prowadzone w zgodności z następującymi dokumentami: 

• art. 115-117 i załącznik XII punkt 2.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

• art. 3-5 i załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych 
uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z 
wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w 
odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych. 

 

• Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-
2020, 

• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 
promocji, 

• Karta Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, 

• Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyższych dokumentach wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, 
a także pozostałe dokumenty stosowane podczas realizacji projektu będą zawierać: 

a) znak Unii Europejskiej, 

b) znak Funduszy Europejskich, 

c) oficjalne logo marki Mazowsze. 

4. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 

 
Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie, montaż, demontaż czterech (4) tablic informacyjnych dla 
Projektu pn. pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w tym:  
 
Tablice informacyjne (4 sztuki): 

Specyfikacja techniczna tablicy informacyjnej: 

a) Rozmiar planszy tablicy 6m2, tj. 3 m (szerokość) x 2 m (wysokość) w układzie poziomym, 

umieszczona na wysokości min. 2,5 m od podłoża do dolnej krawędzi tablicy. 

b) Materiał: blacha aluminiowa, kształtowniki stelażu stalowe, zmywalna folia samoprzylepna. 

Tablica wykonana zostanie z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne. 

c) Kolorystyka: pełna 

d) Technika: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność 

zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów 

graficznych i kolorów.  

e) Konstrukcja: tablica ustawiona na konstrukcji stalowej - pomalowanej, stabilnie z gruntem 

związanej przy zachowaniu odpowiedniej techniki montażu. 

f) Tablica jednostronna. 

g) Treść planszy tablicy: 

Tablica informacyjna musi zawierać elementy zgodne z dokumentami określonymi w pkt. 3 

Wymagania ogólne oraz innymi wytycznymi/rekomendacjami właściwymi na datę realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

• nazwę beneficjenta, 

• tytuł projektu, 

• cel projektu, 

• zestaw logo – znaki FE i UE oraz logo marki Mazowsze, 

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.  

Dodatkowe wymagania: 

a) Wykonawca wykona projekt graficzny planszy tablic informacyjnych i przedstawi go do akceptacji 

Zamawiającemu, 

b) Wykonawca wykona projekt techniczny konstrukcji tablicy wraz z jej kolorystyką i przedstawi go do 

akceptacji Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykona tablice informacyjne i zamontuje/ustawi je w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i dostarczy Zamawiającemu dokumentację fotograficzną zamontowanych tablic w 

wersji elektronicznej (płyta CD/DVD). 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wykonanych tablic 

informacyjnych oraz ich montażu w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji 

projektu, które to tablice będą pełniły funkcję tablic pamiątkowych. 

Wykonawca zapewni konserwację tablic informacyjnych – pamiątkowych w okresie minimum 5 lat od daty 

podpisania protokołu odbioru tablic pamiątkowych bez uwag - nie częściej niż 2 razy w roku (dotyczy każdej 

tablicy). 

 

Konserwacja tablic informacyjnych, a następnie pamiątkowych, oznacza utrzymanie obiektów – tablic w dobrym 

stanie technicznym. Zapewnienie konserwacji tablic przez Wykonawcę oznacza m.in. obowiązek ich naprawy w 

przypadku uszkodzenia czy zniszczenia, dokonywania czynności zapewniających zachowanie odpowiedniej 

czytelności i estetyki tablic (np. malowanie konstrukcji, uzupełnianie ubytków, wzmacnianie konstrukcji, 

czyszczenie itp.). 
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Częstotliwość konserwacji tablic uzależniona będzie od rzeczywistego – faktycznego stanu tablic. Wykonawca 

zobowiązany będzie do przeprowadzenia konserwacji tablic w przypadku gdy będzie uzasadniał to ich zły stan 

techniczny, tj. np. dojdzie do zniszczenia, uszkodzenia tablicy, bądź będzie ona wymagała czyszczenia w celu 

zapewnienia jej estetyki i czytelności. Wykonawca dokona konserwacji tablic pamiątkowych i informacyjnych na 

wezwanie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

a) projekt tablicy informacyjnej, tj. projekt graficzny planszy tablicy i projekt techniczny konstrukcji 

tablicy wraz z opisem, przekazany zostanie Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty podpisania 

umowy,  

b) dwie (2) tablice informacyjne wykonane i zamontowane zostaną przez Wykonawcę w terminie 5 dni od 

daty zatwierdzenia projektu tablicy przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Zamawiającego zgody 

na wykonanie robót (zgłoszenie zamiaru wykonania robót), 

c) dwie (2) tablice informacyjne wykonane i zamontowane zostaną przez Wykonawcę w terminie 5 dni od 

daty wezwania przez Zamawiającego – planowany termin dokonania wezwania to kwiecień 2017 roku, 

d) tablice informacyjne zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i zamontowane w innym wskazanym 

przez Zamawiającego miejscu po zakończeniu realizacji Projektu (tablice pamiątkowe) w terminie 10 

dni od daty wezwania przez Zamawiającego i uzyskania przez Zamawiającego zgody na wykonanie 

robót (zgłoszenie zamiaru wykonania robót) – planowany termin wezwania to listopad 2017 (2 tablice) 

i czerwiec 2018 (2 tablice), 

e) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia i umowie, przy czym ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 31 sierpień 

2018 roku. 

 

6. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia: 

 

1. Treść, zakres, forma graficzna tablic informacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca 

uzgadnia z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo wnoszenia uwag, które Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić. 

2. Uwzględniając charakter Projektu oraz przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do 

aktywnej współpracy z Zamawiającym, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz do 

uwzględniania zaleceń, wytycznych Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji 

Wdrażającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 

dotyczących przygotowywanych przez Wykonawcę tablic informacyjnych (pamiątkowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  Agata Turalska (BIS-I) 

Zatwierdził: 
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