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LF.082.1.1.2017.JK                                                                                        

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPZ dla dostawy gadżetów promocyjnych (materiałów piśmienniczych, breloków, odznak/pinsów), koszulek i toreb promocyjnych oraz plakatów 

przyrodniczych. 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na wykonaniu i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego następujących materiałów: 

 

1. Część I: długopisy i zestawy piśmiennicze z nadrukami: 3000 szt., breloki w kształcie owieczki i roślin kserotermicznych: 3000 szt., odznaki 

(pinsy) z logo projektu: 100 szt.,  

2. Część II: koszulki bawełniane (T-shirt) z nadrukami: 1000 szt., torby bawełniane z nadrukami: 1300 szt., torby z filcu naturalnego z nadrukami: 

600 szt., torby papierowe A4 z nadrukami: 200 szt., torby papierowe A5 z nadrukami: 200 szt.,  

3. Część III: plakaty przyrodnicze (5 typów tematycznych): 2000 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1. Część I – dostawa długopisów i zestawów piśmienniczych z nadrukami: 3000 szt., breloków w kształcie owieczki i roślin kserotermicznych: 3000 szt., 

odznak (pinsów) z logo projektu: 100 szt., - tabela nr 1; 

Tabela nr 1. 

L.p Nazwa Opis przedmiotu Ilość sztuk Przykładowe zdjęcie 

1. 

Długopis ekologiczny z 

kolorowymi 

wykończeniami 

Długopis z niebieskim wkładem, wykonany z 

kartonowej tuby z papieru (po recyklingu) z 

drewnianym lub plastikowym klipem i 

900 szt. w tym  

- czarny – 300 szt. X 
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kolorowymi wykończeniami z 

biodegradowalnego plastiku.  

Wymiary długopisu:  

 średnica: od 0,8 cm do 1,1 cm,  

 długość: od 13 cm do 15 cm.  

Wymiar wkładu dopasowany do rozmiaru 

korpusu. Mechanizm włączania i wyłączania 

wkładu piszącego – włącznik/wyłącznik górny. 

Kolor wykończenia (skuwek-góra i dół): 

 czarny,  

 niebieski,  

 zielony,  

 

Nadruki na korpusie: 

 Czarny kolor (RAL 9005, lub zbliżony) 

nadruku paska ze znakami logo: 

Projektu, RDOŚ w Krakowie, 

NFOŚiGW w Warszawie, LIFE+, 

Natura 2000; 

 Zielony (RAL 6010, lub zbliżony) 

nadruk z hasłem promocyjnym:  

„Chrońmy murawy kserotermiczne”  

- niebieski – 300 szt.  

- zielony – 300 szt. 
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Na jednej stronie długopisu ma być nadruk z 

paskiem logo a na drugiej stronie hasło 

promocyjne. Wysokość nadruków maksymalna 

dla rozmiaru długopisu. Przed wykonaniem 

zamówienia Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego rodzaj długopisów 

(dostarczy do siedziby Zamawiającego jeden 

przykładowy egzemplarz długopisu) i projekt 

nadruków na długopisach (projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania).  

Długopisy powinny być pakowane po 50 szt. w 

opakowaniu foliowym lub kartonowym. 

2. 
Długopis ekologiczny z 

tektury/papieru 

Długopis z niebieskim wkładem, wykonany ze 

zrolowanego papieru/tektury, zamykany za 

pomocą papierowej zatyczki ze sprasowaną 

końcówką.  

Wymiary długopisu:  

 średnica: od 0,8 cm do 1,1 cm,  

 długość: od 13 cm do 15 cm.  

Wymiar wkładu dopasowany do rozmiaru 

korpusu.  

700 szt.  X 
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Kolor korpusu i zatyczki: 

 szary/brązowy – zbliżony do naturalnego 

koloru tektury,  

 

Nadruki na korpusie: 

 Czarny kolor (RAL 9005, lub zbliżony) 

nadruku paska ze znakami logo: 

Projektu, RDOŚ w Krakowie, 

NFOŚiGW w Warszawie, LIFE+, 

Natura 2000; 

 Zielony (RAL 6010, lub zbliżony) 

nadruk z hasłem promocyjnym:  

„Chrońmy murawy kserotermiczne”  

Na jednej stronie długopisu ma być nadruk z 

paskiem logo a na drugiej stronie hasło 

promocyjne. Wysokość nadruków maksymalna 

dla rozmiaru długopisu. Przed wykonaniem 

zamówienia Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego rodzaj długopisów 

(dostarczy do siedziby Zamawiającego jeden 

przykładowy egzemplarz długopisu) i projekt 

nadruków na długopisach (projekt ma być 
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wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania). 

Długopisy powinny być pakowane po 50 szt. w 

opakowaniu foliowym lub kartonowym. 

3. 

Długopis metalowy, 

rozkręcany z gumką 

multimedialną 

Długopis z niebieskim wkładem, wykonany z 

aluminium lub innego metalu w kolorach: 

 czarny (RAL 9005, lub zbliżony) 

 niebieski (RAL 5012, lub zbliżony) 

 zielony (RAL 6010, lub zbliżony) 

 

Wymiary długopisu:  

 średnica: od 0,8 cm do 1,1 cm,  

 długość: od 13 cm do 15 cm.  

 

Wymiar wkładu dopasowany do rozmiaru 

korpusu. Mechanizm włączania i wyłączania 

wkładu piszącego – rozkręcana, ruchoma dolna 

cześć korpusu. Górna część korpusu 

wyposażona w skuwkę-spinacz do zaczepiania 

długopisu oraz w element gumowy 

700 szt. w tym: 

- czarny – 200 szt. 

- niebieski – 250 szt.  

- zielony – 250 szt.  

X 
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umożliwiający obsługę urządzeń z ekranem 

dotykowym. 

Nadruki wykonane w technologii graweru 

laserowego na korpusie: 

 Pasek ze znakami logo: Projektu, RDOŚ 

w Krakowie, NFOŚiGW w Warszawie, 

LIFE+, Natura 2000. 

 Nadruk z hasłem promocyjnym:  

„Chrońmy murawy kserotermiczne”  

 

Na jednej stronie długopisu ma być nadruk z 

paskiem logo a na drugiej stronie hasło 

promocyjne. Wysokość nadruków maksymalna 

dla rozmiaru długopisu. Przed wykonaniem 

zamówienia Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego rodzaj długopisów 

(dostarczy do siedziby Zamawiającego jeden 

przykładowy egzemplarz długopisu) i projekt 

nadruków na długopisach (projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania). 

Długopisy powinny być pakowane po 50 szt. w 

opakowaniu foliowym lub kartonowym.  
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4. 

Długopis bambusowy ze 

srebrnymi elementami w 

czarnym pokrowcu z 

tektury/papieru. 

Długopis z niebieskim wkładem wykonany z 

bambusowego korpusu. Wykończony 

metalowymi elementami w kolorze srebrnym. 

Wymiary długopisu:  

 średnica: od 0,8 cm do 1,5 cm,  

 długość: od 13 cm do 15 cm.  

 

Wymiar wkładu dopasowany do rozmiaru 

korpusu.  Mechanizm włączania i wyłączania 

wkładu piszącego – włącznik/wyłącznik górny. 

Kolor wykończenia (skuwek - góra i dół): 

srebrny. Nadruki wykonane w technologii 

graweru laserowego lub tampodruku na 

korpusie: 

 Pasek ze znakami logo: Projektu, RDOŚ 

w Krakowie, NFOŚiGW w Warszawie, 

LIFE+, Natura 2000 (w przypadku 

tampodruku kolor czarny, RAL 9005, 

lub zbliżony). 

 nadruk z hasłem promocyjnym (w 

przypadku tampodruku kolor Zielony - 

RAL 6010, lub zbliżony):  

„Chrońmy murawy kserotermiczne”  

600 szt.  X 
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Na jednej stronie długopisu ma być nadruk z 

paskiem logo a na drugiej stronie hasło 

promocyjne. Wysokość nadruków maksymalna 

dla rozmiaru długopisu. Przed wykonaniem 

zamówienia Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Zamawiającego rodzaj długopisów i 

pokrowców (dostarczy do siedziby 

Zamawiającego jeden przykładowy egzemplarz 

długopisu i pokrowca) i projekt nadruków na 

długopisach (projekt ma być wykonany w 

grafice wektorowej lub innej niezbędnej do 

wykonania zadania).  

Długopisy wraz z pokrowcem pakowane 

pojedynczo w opakowaniu foliowym. Czarny 

pokrowiec wykonany z czarnej tektury lub 

papieru. Każdy zestaw długopis + pokrowiec w 

opakowaniu foliowym. Zestawy długopis + 

pokrowiec powinny być pakowane po 50 szt. w 

opakowaniu foliowym lub kartonowym. 

5. 

Elegancki zestaw 

piśmienny (długopis + 

ołówek) w drewnianym 

pudełku. 

W skład zestawu wchodzą: 

 Długopis metalowy w kolorze srebrnym 

(lub zbliżonym) z wkładem niebieskim 

lub czarnym 

Wymiary długopisu:  

100 X 
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 średnica: od 0,8 cm do 1,5 cm,  

 długość: od 13 cm do 15 cm.  

 

 Ołówek metalowy w kolorze srebrnym 

(lub zbliżonym) z automatycznym 

wysuwaniem wkładu piszącego  

Wymiary ołówka:  

 średnica: od 0,8 cm do 1,5 cm,  

 długość: od 13 cm do 15 cm.  

 

Mechanizm włączania i wyłączania wkładu 

piszącego – włącznik/wyłącznik górny lub 

rozkręcany. Kolor wykończenia (skuwek - góra 

i dół): srebrny.  

Na korpusie długopisu i ołówka mają być 

wykonane nadruki w technologii graweru 

laserowego: 

 Pasek ze znakami logo: Projektu, RDOŚ 

w Krakowie, NFOŚiGW w Warszawie, 

LIFE+, Natura 2000. 

 Pudełko drewniane z wieczkiem 

wykonane z drewna naturalnego 

(gatunek i kolor do ustalenia z 
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Zamawiającym). Pudełko powinno być 

oznakowane znakami logo i hasłem 

promocyjnym.  

 Nadruki na pudełku wykonane w 

technologii graweru laserowego: 

- Pasek ze znakami logo: Projektu, RDOŚ w 

Krakowie, NFOŚiGW w Warszawie, 

LIFE+, Natura 2000; 

      - Hasło promocyjne wypalone ozdobną 

czcionką (do ustalenia z Zamawiającym): 

„Chrońmy murawy kserotermiczne”  

Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Zamawiającego rodzaj 

długopisów, ołówków i pudełek (dostarczy do 

siedziby Zamawiającego jeden przykładowy 

egzemplarz zestawu) a także projekt nadruków 

na pudełkach (projekt ma być wykonany w 

grafice wektorowej lub innej niezbędnej do 

wykonania zadania).  

Zestawy pakowane pojedynczo w opakowaniu 

foliowym. 

mailto:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
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Zestawy długopis + ołówek + pudełko powinny 

być pakowane po 50 szt. w opakowaniu 

kartonowym. 

6. 

B
R

E
L

O
K

I 

Owieczka 

wypalana 

laserowo 

(dwustronnie)z 

drewna (sklejki), 

z zawieszką z 

nadrukami 

(wykonanymi 

dwustronnie)  

Brelok w kształcie owieczki (sylwetka 

zwierzęcia stojącego bokiem do obserwatora) 

wykonany ze sklejki drewnianej (4 – 6 

warstwowej) z drewna bukowego lub 

brzozowego (lub innego – do akceptacji 

Zamawiajacego). Kolor naturalny - drewna 

surowego. Kontur breloka wycięty metodą 

laserową lub mechaniczną. Wymiary: 

- grubość materiału - sklejki: od 4 mm do 6 mm. 

- wysokość breloka - od 30 mm do 40 mm. 

- szerokość breloka - od 50 mm do 60 mm 

Kontur głowy, uszu, oczu wypalony 

(wygrawerowany) laserowo. 

Grawer wykonany na obu stronach breloka.   

W górnej części breloka wykonany otwór (na 

wylot) służący do przymocowania zawieszki. 

Zawieszka – wykonana w formie smyczy 

promocyjnej koloru beżowego (piaskowego) z 

1000 szt. X 
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nadrukowanymi na jednej stronie (metodą 

sitodruku lub inną zapewniającą trwałość i 

prawidłowe odwzorowanie kształtu i kolorów), 

kolorowymi znakami logo: Projektu, RDOŚ w 

Krakowie, NFOŚiGW w Warszawie, LIFE+, 

Natura 2000 (projekt ma być wykonany w 

grafice wektorowej lub innej niezbędnej do 

wykonania zadania). Na drugiej stronie nadruk 

(metodą sitodruku lub inną, zapewniającą 

trwałość i prawidłowe odwzorowanie kształtu i 

kolorów) z hasłem promocyjnym: „Chrońmy 

murawy kserotermiczne” a pod spodem adres 

strony internetowej Projektu: 

„www.kserotermy-life-krakow.pl” (kolor 

zielony - RAL 6010, lub zbliżony). 

Zawieszka powinna mieć wymiary: 

- szerokość: 1,3 cm – 1,5 cm; 

- długość: 8 cm – 11 cm; 

Mocowana do breloka za pośrednictwem linki 

lub kółka metalowego z karabińczykiem. Po 

przeciwnej stronie zawieszka zakończona 

sprzączką metalową z karabińczykiem. 

mailto:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
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Przed wykonaniem zamówienie Wykonawca 

przedstawi do wyboru Zamawiającemu 3 

propozycje projektu breloka wraz z zawieszką z 

nadrukami i elementami mocującymi. Przed 

wykonaniem zamówienia Wykonawca 

dostarczy do siedziby Zamawiającego jeden, 

zaakceptowany i wykonany, przykładowy 

projekt (w wersji cyfrowej lub wydruku) breloka 

wraz z zawieszką z nadrukami i elementami 

mocującymi w celu zatwierdzenia. Breloki 

powinny być połączone z zawieszkami. Breloki 

z zawieszkami pakowane pojedynczo w 

opakowaniu foliowym. 

Breloki z zawieszkami powinny być pakowane 

po 50 szt. w opakowaniu kartonowym. 

Owieczka 

odblaskowa w 3 

kolorach 

Brelok w kształcie owieczki, obustronny 

(sylwetka zwierzęcia stojącego bokiem do 

obserwatora) wykonany z materiału 

odblaskowego (folii lub innego materiału o 

dużej odblaskowości). Na breloku naniesione 

kontury zwierzęcia ze szczegółami: oczy, uszy, 

zarys głowy itp. Breloki w 3 kolorach, do 

wyboru przez Zamawiającego. Breloki z 

zawieszkami umożliwiającymi przyczepienie 

ich do odzieży lub plecaka (łańcuszek 

1000 szt. 

(300 szt. – 1 kolor/300 

szt. – 2 kolor /400 szt. – 

3 kolor) 

X 
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metalowy, zawieszka metalowa lub plastikowa 

ze sprzączką). Obie strony breloka w tym 

samym kolorze.  Na jednej stronie breloka 

nadrukowane (metodą tampodruku lub inną 

zapewniającą trwałość i prawidłowe 

odwzorowanie kształtu i koloru) paska z logami 

(kolor czarny - RAL 9005, lub zbliżony): 

Projektu, RDOŚ w Krakowie, NFOŚiGW w 

Warszawie, LIFE+, Natura 2000. 

Wymiary breloka: 

- grubość breloka - od 2 mm do 5 mm. 

- wysokość breloka - od 30 mm do 50 mm. 

- szerokość breloka - od 50 mm do 80 mm 

Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca 

przedstawi do wyboru Zamawiającemu 

propozycję projektu breloka z nadrukami i 

elementami mocującymi. Przed wykonaniem 

zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby 

Zamawiającego jeden, zaakceptowany i 

wykonany, przykładowy egzemplarz breloka 

wraz z zawieszką, z projektem nadruków (w 

wersji cyfrowej lub wydruku) i elementami 
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mocującymi w celu zatwierdzenia. Breloki 

powinny być połączone z zawieszkami.  

Breloki z zawieszkami pakowane pojedynczo w 

opakowaniu foliowym. Breloki z zawieszkami 

powinny być pakowane po 50 szt. w 

opakowaniu kartonowym. 

Brelok 

drewniany  - 

wypalany 

laserowo, 

dwustronnie ze 

sklejki z 

wizerunkiem 4 

gatunków roślin 

kserotermicznych 

z zawieszką i 

karabińczykiem 

Brelok drewniany  - wypalany laserowo, 

dwustronnie ze sklejki z wizerunkiem 4 

gatunków roślin kserotermicznych. 

Materiał: sklejka z drewna naturalnego 

(bukowego lub brzozowego - dopuszczalny inny 

gat. - do ustalenia z Zamawiającym) - 4 – 6 

warstwowa. Kolor naturalny - drewna 

surowego. Kontur breloka wycięty metodą 

laserową.  

Wymiary: 

- grubość materiału – sklejki z drewna 

naturalnego: od 4 mm do 6 mm. 

- wysokość breloka - od 60 mm do 80 mm. 

- szerokość breloka - od 40 mm do 70 mm 

1000 szt. 

Obuwik pospolity: 250 

szt. 

Storczyk kukawka: 250 

szt. 

Miłek wiosenny: 250 szt. 

Len złocisty: 250 szt. 
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W górnej części breloka wykonany otwór (na 

wylot) służący do przymocowania zawieszki 

(łańcuszek z karabińczykiem/sprzączką 

metalową w kolorze srebrnym). 

Na jednej stronie ma być wypalony laserowo 

kontur kwiatu z jak największą ilością detali- 

łodyga, liście, kwiat z płatkami itp. a także 

nazwa gatunkowa. Na odwrocie wypalone 

laserowo znaki logo: Projektu, RDOŚ w 

Krakowie, NFOŚiGW w Warszawie, LIFE+, 

Natura 2000. Kształt breloków może ulec 

zmianie w stosunku do zamieszczonych 

rysunków. Ostateczny wygląd breloków 

Wykonawca ustali z Zamawiającym. 

Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca 

przedstawi do wyboru Zamawiającemu 3 

propozycje projektu breloka z grawerami 

laserowymi i elementami mocującymi. Przed 

wykonaniem zamówienia Wykonawca 

dostarczy do siedziby Zamawiającego jeden, 

zaakceptowany i wykonany, przykładowy 

projekt (w wersji cyfrowej lub wydruku) breloka 

wraz z zawieszką z grawerami laserowymi i 

elementami mocującymi w celu zatwierdzenia. 

Breloki powinny być połączone z zawieszkami. 
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Breloki z zawieszkami pakowane pojedynczo w 

opakowaniu foliowym. Breloki z zawieszkami 

powinny być pakowane po 100 szt. w 

opakowaniu kartonowym z podpisem, 

mówiącym o zawartości pudełka. 

Zamawiający dysponuje rycinami (w formacie 

PNG) storczyka kukawki, lnu złocistego i miłka 

wiosennego.  

Wykonawca pozyska/wykona we własnym 

zakresie i na własny koszt rycinę obuwika 

pospolitego (rycina musi być zatwierdzona 

przez Zamawiającego). 

Wykonawca wykona na własny koszt projekty 

graficzne niezbędne do wykonania breloków, – 

jeśli proces technologiczny ich wytworzenia 

będzie tego wymagał. 
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6. 

Pinsy/znaczki metalowe 

zalewane żywicą z 

naklejką 3d + opakowania 

ekspozycyjne ze znakami 

logo 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

komplety składające się z: 

- Pins/znaczek metalowy (zalany żywicą) z 

naklejką 3d + opakowanie ekspozycyjne 

(prostopadłościan) ze znakami logo: 

Znaczek metalowy/pins wykonany w kształcie 

okręgu.  

 Wymiary:  

- średnica znaczka: od 15 mm do 20 mm; 

 Materiał podkładu:  

- metal w kolorze srebrnym; 

 Sposób znakowania podkładu: 

- naklejka epoksydowa (3D) przytwierdzona na 

stałe do podkładu; 

 Sposób przypięcia do odzieży:  

- zapięcie typu motylek, metalowe; 

 Naklejka z ilustracją logo Projektu 

Life+ (z wizerunkiem owieczki); 

Zamawiający przekaże Wykonawcy ilustrację 

stanowiącą podstawę do wykonania projektu 

naklejki (Wykonawca ma wykonać projekt w 

grafice wektorowej lub innej niezbędnej do 

wykonania zadania). W przypadku konieczności 

opracowania wersji wektorowej przedmiotowej 

ilustracji Wykonawca wykona go we własnym 

zakresie i na własny koszt. Ilustracja 

opracowana przez Wykonawcę w wersji 

100 szt. 
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wektorowej stanowi cześć gotowego dzieła 

(znaczka) i będzie przekazana Zamawiającemu. 

Opakowania ekspozycyjne ze znakami logo; 

Opakowanie ma mieć kształt prostopadłościanu 

o wymiarach dostosowanych do wielkości 

znaczka/pinsa. Opakowanie wykonane ze 

sztywnej tektury lub papieru koloru czarnego 

(RAL 9005, lub zbliżony) z wieczkiem 

służącym do zamykania. Na wieczku lub na 

ściankach opakowania powinny być 

nadrukowane kolorowe znaki logo: Projektu, 

RDOŚ w Krakowie, NFOŚiGW w Warszawie, 

LIFE+, Natura 2000. Wewnątrz opakowania 

powinien być spakowany znaczek/pins w 

sposób uniemożliwiający przesuwanie się (na 

gąbce, tekturze lub innym materiale). Sposób 

umieszczenia znaczka/pinsa w opakowaniu ma 

zapewniać odpowiednią prezentację – 

nadrukowaną częścią do góry. Przed 

wykonaniem zamówienia Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu projekt 

znaczka/pinsa i opakowania ekspozycyjnego do 

zatwierdzenia. Po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, Wykonawca dostarczy do 

siedziby Zamawiającego jeden, gotowy, 
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przykładowy egzemplarz znaczka/pinsa w 

opakowaniu ekspozycyjnym z nadrukami i 

znakami logo w celu zatwierdzenia. 

 Pinsy pakowane pojedynczo w opakowaniu 

ekspozycyjnym. Pinsy + opakowanie 

ekspozycyjne pakowane po 50 szt. w 

opakowaniu kartonowym. 

     

 

2. Część II: Dostawa koszulek bawełnianych (T-shirt) z nadrukami: 1000 szt., toreb bawełnianych z nadrukami: 1300 szt., toreb z filcu naturalnego z 

nadrukami: 600 szt., toreb papierowych A4 z nadrukami: 200 szt., toreb papierowych A5 z nadrukami: 200 szt. – tabele nr 2 – 4. 

 

Wykonanie i dostarczenie koszulek damskich – tabela nr 2. 
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Lp. Typ Kolor Gramatura Podział na 

rozmiary 

Materiał Liczba 

sztuk 

 

Nadruk 

1. Koszulka damska T-

shirt:  

 taliowana,  

 dekolt w kształcie 

„trójkąta”, 

 krótki rękaw. 

granatowy 

 

190g/m2 XS - 25 szt. 

S - 40 szt. 

M - 65 szt. 

L - 40 szt. 

XL – 15 szt. 

Dziecięcy (wiek 

10-15 lat) – 65 

szt. 

100 % bawełna 

 

250 1) Wykonanie projektu graficznego na bazie 

przekazanych materiałów (materiały będą 

przekazane w dniu podpisania umowy) - 

projekt ma być wykonany w grafice 

wektorowej lub innej niezbędnej do 

wykonania zadania. 

2) Wykonanie projektu 

separacji/rozbarwienia kolorów (oddzielne 

projekty dla każdego koloru 

procesowego); 

3) Odwzorowanie barw na wydruku 

identyczne z projektami przekazanymi 

przez Zamawiającego. 

4) Druk wykonany w technologii sitodruku, 

na podkładzie. 

5) Należy zachować wymiary pola zadruku -

zgodnie z fotografią i wymiarami: z 

przodu koszulki nadruk kwiatów – pole 

zadruku ok. 20/25 cm; 

6) Po wyborze i zatwierdzeniu projektu 

graficznego przez Zamawiającego, 

wykonie nadruku projektu z przodu 

koszulki i logotypów na rękawie. 
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Preferowany wygląd gotowego produktu: 

 

 
szary 

 

190g/m2 XS - 25 szt. 

S - 40 szt. 

M - 65 szt. 

L - 40 szt. 

XL – 15 szt. 

Dziecięcy (wiek 

10-15 lat) – 65 

szt. 

100 % bawełna 

 

250 Nadruk logo projektu  z przodu koszulki po 

lewej stronie (pole nadruku ok. 7 cm x 7 cm – 

kolor: czarny, zielony) – opis warunków j.w. 

 

Preferowany wygląd gotowego produktu: 
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1. Każda koszulka powinna być opatrzona logami (Life+, Natura 2000, RDOŚ w Krakowie, NFOSiGW w Warszawie, Projektu) umieszczone na prawym 

rękawie; logo przekazane w dniu podpisania umowy; logo wydrukowane w kolorze; o wymiarach ok. 10 cm x 3 cm (do ustalenia z Zamawiającym). 

2. Nadruki nie mogą ulegać zniszczeniu w praniu w temp. 40 stopni. 

3. Każda koszulka estetycznie złożona i spakowana w osobne opakowanie foliowe. 

4. Rozmiary koszulek pakowane w oddzielnych kartonach (waga kartonu nie może przekraczać 10 kg) – zawartość kartonów podpisana (rodzaj koszulek, 

rozmiar, ilość). 

5. Dostarczenie wraz rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego pokoju w siedzibie Zamawiającego. 

6. Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego wg. wskazanej poniżej kolejności:  

- projektu gotowej koszulki z nadrukami (przekazanie w formatach JPG, PDF); 

- materiałów, z których będą wykonane koszulki (Wykonawca przedstawi próbki materiałów) 

- przed uruchomieniem produkcji całego nakładu- przedstawienie gotowego produktu (koszulki z nadrukami). 

7. Szczegóły dotyczące rozmiarówki dotyczącej dzieci i młodzieży - do ustalenia z Zamawiającym. 

 

 

 

Wykonanie i dostarczenie koszulek męskich – tabela nr 3. 

Lp. Typ Kolor Gramatura Podział na 

rozmiary 

Materiał Liczba 

sztuk 

 

Nadruk 

1. Koszulka męska typ T-

shirt:   

ciemna 

zieleń 

190g/m2 S - 15 szt. 

M - 55 szt. 

100 % 

bawełna 

250  
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- krótki rękaw, 

- dekolt okrągły. 

 L - 95 szt. 

XL – 25 szt. 

Dziecięcy 

(wiek 10-15 

lat) – 60 szt. 

 1) Wykonanie projektu graficznego na 

bazie przekazanych materiałów 

(materiały będą przekazane w dniu 

podpisania umowy) - projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub 

innej niezbędnej do wykonania 

zadania. 

2) Wykonanie projektu 

separacji/rozbarwienia kolorów 

(oddzielne projekty dla każdego 

koloru procesowego); 

3) Odwzorowanie barw na wydruku 

identyczne z projektami przekazanymi 

przez Zamawiającego. 

4) Druk wykonany w technologii 

sitodruku, na podkładzie. 

5) Należy zachować wymiary pola 

zadruku - zgodnie z fotografią i pkt. 7. 

6) Po wyborze i zatwierdzeniu projektu 

graficznego przez Zamawiającego, 

wykonie nadruku projektu z przodu 

koszulki i logotypów na rękawie. 

7) Na przedniej stronie koszulki - nadruk 

główny w kolorze – z prawej strony 

koszulki wizerunek owcy olkuskiej – 

pole zadruku ok. 8/11 cm, logo z lewej 
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strony koszulki– pole zadruku ok. 7/7 

cm (kolor: biały, zielony) 

 

Preferowany wygląd gotowego produktu: 

 

 
szary 190g/m2 S - 15 szt. 

M - 55 szt. 

L - 95 szt. 

XL – 25 szt. 

Dziecięcy 

(wiek 10-15 

lat) – 60 szt. 

100 % 

bawełna 

 

250 Nadruk logo projektu  z przodu koszulki po 

lewej stronie (pole nadruku ok. 7 cm x 7 cm – 

kolor: czarny, zielony) – opis warunków j.w. 

 

Preferowany wygląd gotowego produktu: 
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1. Każda koszulka powinna być opatrzona logami (Life+, Natura 2000, RDOŚ w Krakowie, NFOSiGW w Warszawie, Projektu) umieszczone na prawym 

rękawie; logo przekazane w dniu podpisania umowy; logo wydrukowane w kolorze; o wymiarach ok. 10 cm x 3 cm (do ustalenia z Zamawiającym). 

2. Nadruki nie mogą ulegać zniszczeniu w praniu w temp. 40 stopni. 

3. Każda koszulka estetycznie złożona i spakowana w osobne opakowanie foliowe. 

4. Rozmiary koszulek pakowane w oddzielnych kartonach (waga kartonu nie może przekraczać 10 kg) – zawartość kartonów podpisana (rodzaj koszulek, 

rozmiar, ilość). 

5. Dostarczenie wraz rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego pokoju w siedzibie Zamawiającego. 

6. Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego wg. wskazanej poniżej kolejności:  

- projektu gotowej koszulki z nadrukami (przekazanie w formatach JPG, PDF); 

- materiałów, z których będą wykonane koszulki (Wykonawca przedstawi próbki materiałów) 

- przed uruchomieniem produkcji całego nakładu- przedstawienie gotowego produktu (koszulki z nadrukami). 

7. Szczegóły dotyczące rozmiarówki dotyczącej dzieci i młodzieży - do ustalenia z Zamawiającym. 
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Wykonanie i dostarczenie toreb – tabela nr 4 

 

Lp. Typ Kolor Gramatura Wymiary Materiał Liczba 

sztuk 

 

Nadruk 

1.  Torba 

z owcą 

szary 

 

290 – 310 g/m2 

gatunek I 

- wys. ok. 41 cm x szer. 41 

cm,  

- wysokość rączek ok. 32 

cm, 

- szerokość rączek – ok. 

2,5 cm, 

- fason wg załączonego 

wzoru (fotografia) 

- torba zamykana na 

zamek błyskawiczny 

(fotografia); 

100 % bawełna 

o gęstym 

splocie 

 

 

600 

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy do 

akceptacji Zamawiającego projekt torby z 

nadrukami. Wykonawca wykona projekt 

graficzny nadruków na bazie przekazanych 

materiałów (materiały przekazane w dniu 

podpisania umowy) - projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania. Przód 

torby - nadruk główny w kolorze (w lewym 

dolnym rogu wizerunek owcy olkuskiej – 

pole zadruku ok. 8/11 cm, a pod spodem 

hasło promocyjne – „Chrońmy murawy 

kserotermiczne” – pole zadruku ok. 1,5/34 

cm” – kolor czarny, nadruk logo projektu w 

prawym górnym rogu – pole zadruku ok. 7/7 

cm (kolor: czarny, zielony). 

Wzór nadruku na torby na załączonej 

fotografii. 

- Wykonawca wykonana projekt 

separacji/rozbarwienia kolorów (oddzielne 

projekty dla każdego koloru procesowego); 
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- Odwzorowanie barw na wydruku 

identyczne z projektami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

- Druk wykonany w technologii sitodruku, 

na podkładzie. 

- Należy zachować wymiary pola zadruku -

zgodnie z fotografią i wymiarami podanymi 

powyżej;  

- Zalecany jest wydruk na wykrojach a nie 

na gotowych torbach. 

 

Preferowany wygląd gotowego produktu:  
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2. Torba 

z kwiatami 

szary 290 – 310 g/m2 

gatunek I 

- wys. ok. 41 cm x szer. 41 

cm,  

- wysokość rączek ok. 32 

cm, 

- szerokość rączek – ok. 

2,5 cm, 

- fason wg załączonego 

wzoru (fotografia) 

- torba zamykana na 

zamek błyskawiczny 

(fotografia); 

100 % bawełna 

o gęstym 

splocie 

 

 

700 

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy do 

akceptacji Zamawiającego projekt torby z 

nadrukami. Wykonawca wykona projekt 

graficzny nadruków na bazie przekazanych 

materiałów (materiały będą przekazane w 

dniu podpisania umowy) – projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania. Przód 

torby - nadruk główny w kolorze (grafika 6 

gatunków murawowych – pole zadruku: ok. 

32/32 cm – rozmieszczenie kwiatów zgodne 

z fotografią, a pod spodem hasło promocyjne 
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– „Chrońmy murawy kserotermiczne” – pole 

zadruku ok. 1,5/34 cm” – kolor czarny, 

nadruk logo projektu w prawym górnym 

rogu – pole zadruku ok. 7/7 cm (kolor: 

czarny, zielony). 

 

- Wykonawca wykonana projekt 

separacji/rozbarwienia kolorów (oddzielne 

projekty dla każdego koloru procesowego); 

- Odwzorowanie barw na wydruku 

identyczne z projektami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

- Druk wykonany w technologii sitodruku, 

na podkładzie. 

- Należy zachować wymiary pola zadruku -

zgodnie z fotografią i wymiarami podanymi 

powyżej;  

- Zalecany jest wydruk na wykrojach a nie 

na gotowych torbach. 

 

Preferowany wygląd gotowego produktu: 
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3.  Torba z 

filcu 

naturalnego 

z wyszyty

m logo 

Projektu 

Life - 

model A4 

ciemno 

szary 

(natura

lny) 

grubość  

3-6 mm 

 torba na ramię, 

 zamknięcie torby: 

zapinanie na zamek 

błyskawiczny,  

 wymiary torby: 

wysokość ok. 35 cm, 

szerokość ok. 35 - 40 

cm, głębokość 8 – 10 

cm, 

 wysokość rączek ok. 32 

– 35 cm wykonanie 

z filcu naturalnego lub 

innego materiału – do 

ustalenia z 

Zamawiającym, 

 rączki o szer. ok. 2,5 – 

3 cm, mocowane do 

torby w sposób trwały 

– szycie; 

 wnętrze torby 

podzielone na 2 części, 

(z których każda mieści 

format A4) oraz 

dodatkowo jedną 

kieszeń na suwak i 

filc naturalny 

(impregnowan

y, lub 

zabezpieczony 

innym 

sposobem) 

 

 

400 

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy do 

akceptacji Zamawiającego projekt torby i 

projekt graficzny nadruków (logotypy) i 

haftu, wykonanych na bazie przekazanych 

materiałów (materiały będą przekazane w 

dniu podpisania umowy) – projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania. Przód 

torby – w prawym, górnym rogu – haft o 

średnicy ok. 10 – 11 cm w kolorze czarnym 

(z napisem „Life+” w kolorze zielonym) z 

wizerunkiem logo projektu Life+ (wizerunek 

owcy). Wzór nadruku na torby będzie 

przekazany w dniu podpisania umowy. 

Tył torby oznakowany monochromatycznym 

nadrukiem z wizerunkami logo: Projektu, 

RDOŚ w Krakowie, NFOŚiGW w 

Warszawie, LIFE+, Natura 2000. 

Znakowanie umieszczone wzdłuż dolnej 

krawędzi torby. Pasek z logami o wymiarach 

ok. 3 cm x 16 cm. Pasek logo może być 

nadrukowany na inny materiał o zbliżonym 

kolorze i naszyty na torbę. 
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kieszonki na telefon i 

długopis, 

 wnętrze torby w 

kolorze czarnym – 

materiał do ustalenia z 

Zamawiającym 

 torba powinna mieścić 

format A4 i wytrzymać 

ciężar 6 kg, 

 

Zdjęcie poglądowe:  

- paski z filcu lub innego materiału 

zbliżonego kolorystycznie do torby; 

- paski przyszyte do torby na stałe; 

 
4. Torba z 

filcu 

naturalnego 

z wyszyty

m logo 

Projektu 

Life - 

model 

„chlebak” 

ciemno 

szary 

(natura

lny) 

grubość  

3-6 mm 

 torba tzw. przez ramię 

(do przełożenia nad 

głową), 

 zamknięcie torby: 

wierzchnia warstwa 

zamykana za pomocą 

klapy filcowej 

pokrywającej całą 

przednią cześć torby; 

filc naturalny 

(impregnowan

y, lub 

zabezpieczony 

innym 

sposobem) 

 

 

200 

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy do 

akceptacji Zamawiającego projekt torby i 

projekt graficzny nadruków (logotypy) i 

haftu wykonanych na bazie przekazanych 

materiałów (materiały będą przekazane w 

dniu podpisania umowy) – projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania. Przód 

torby (klapa) – w prawym, górnym rogu – 
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 sposób zamykania 

klapy – magnes lub 

rzep;  

 pod klapą torba 

zapinana na zamek 

błyskawiczny,  

 wymiary torby: 

wysokość ok. 25 cm – 

30 cm, szerokość ok. 

30 cm, głębokość ok. 

10 cm – do ustalenia z 

Zamawiającym, 

 pasek szer. ok. 3-5 cm 

o regulowanej długości 

(o wymiarach od 90 cm 

do 110 cm długości) 

mocowany do torby w 

sposób trwały-szycie; 

 materiał wykonania 

paska: podwójny filc 

naturalny lub inny 

materiał o zbliżonym 

kolorze – zapewniający 

trwałość (np. materiały 

naturalne - z bawełny 

lub lnu) – do ustalenia 

z Zamawiającym 

haft o średnicy ok. 10 – 11 cm w kolorze 

czarnym (z napisem „Life+” w kolorze 

zielonym) z wizerunkiem logo projektu 

Life+ (wizerunek owcy). Wzór nadruku na 

torby będzie przekazany w dniu podpisania 

umowy. 

Tył torby oznakowany monochromatycznym 

nadrukiem z wizerunkami logo: Projektu, 

RDOŚ w Krakowie, NFOŚiGW w 

Warszawie, LIFE+, Natura 2000. 

Znakowanie umieszczone wzdłuż dolnej 

krawędzi torby. Pasek z logami o wymiarach 

ok. 3 cm x 16 cm. Pasek logo może być 

nadrukowany na inny materiał o zbliżonym 

kolorze i naszyty na torbę. 
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 wnętrze torby 

podzielone na 2 części 

( pól na pół) oraz 

dodatkowo wydzielona 

jedna kieszeń na suwak 

i kieszonki na telefon i 

długopis, 

 wnętrze torby w 

kolorze czarnym – 

materiał do ustalenia z 

Zamawiającym 

 torba powinna 

wytrzymać ciężar 6 kg, 

5. Torba 

papierowa 

A4: 

1. uchwyt 

papierowy 

skręcany; 

2. uchwyt 

sznurkowy; 

Torba 

papierowa 

A5: 

Szary/

brązow

y – 

kolor 

papier

u 

pakow

ego 

Od 80 do 120 

g/m2, przenoszenia gadżetów 

promocyjnych i 

dokumentów (np. 

promocja firmy na 

konferencjach); 

przeznaczona na 

materiały formatu A4 (pkt. 

1 i 2) oraz A5 (pkt. 3 i 4); 

wklejony do środka torby 

(dla toreb pkt. 1 i 3); 

(dla 

toreb pkt. 2 i 4) - sznurek  

papier typu  

KRAFT- (eco) 

brązowy 

wykorzystywa

ny do 

produkcji toreb 

ekologicznych 

 

1. - 100 

szt. 

2. – 

100 szt. 

3. – 

100 szt. 

4. – 

100 szt. 

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy do 

akceptacji Zamawiającego projekt torby z 

nadrukami i ich rozmieszczeniem. 

Wykonawca wykona projekt graficzny 

nadruków na bazie przekazanych materiałów 

(materiały będą przekazane w dniu 

podpisania umowy) - projekt ma być 

wykonany w grafice wektorowej lub innej 

niezbędnej do wykonania zadania. 

Przód torby – na środku nadrukowane w 

kolorze dwa loga: projektu Life+ (kolor 

czarny, zielony) i RDOŚ w Krakowie (kolor 
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3. uchwyt 

papierowy 

skręcany; 

4. uchwyt 

sznurkowy; 

 

bawełniany w kolorze 

zbliżonym do torby; 

torby z dużym 

(szerokim) dnem, powinny 

mieścić elementy 

przestrzenne; 

zniszczenie; 

 

zielony) – wysokość ok. 10 cm; Nadruk –

CMYK (loga w kolorze); 

Tył torby oznakowany kolorowym 

nadrukiem z wizerunkami logo: Projektu, 

RDOŚ w Krakowie, NFOŚiGW w 

Warszawie, LIFE+, Natura 2000. 

Znakowanie umieszczone wzdłuż górnej 

krawędzi torby. Pasek z logami o wymiarach 

ok. 3 cm x 16 cm (w przypadku formatu A5 

-wymiary mogą ulec zmniejszeniu). Nadruk 

– CMYK (loga w kolorze); 

 

Wzór nadruku na torby – zdjęcie 

poglądowe. 
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1. Każda torba powinna być opatrzona logami (Life+, Natura 2000, RDOŚ w Krakowie, NFOSiGW w Warszawie, Projektu) na tylnej stronie torby; loga 

kolorowe; o wymiarach ok. 16 cm x 3 cm (w przypadku formatu A5 -wymiary mogą ulec zmniejszeniu - do ustalenia z Zamawiającym). W przypadku 

toreb materiałowych pasek logo może być nadrukowany na inny materiał o zbliżonym kolorze i naszyty na torbę. Wielkość paska logo nadrukowanego 

na torby papierowe do ustalenia z Zamawiającym. 

2. Nadruki i hafty nie mogą ulegać zniszczeniu w praniu w temp. 40 stopni (nie dot. toreb papierowych). 

3. Każda torba spakowana w osobne opakowanie foliowe (nie dot. toreb papierowych). 

4. Poszczególne rodzaje toreb (z owcą, kwiatami, z filcu naturalnego: model A4; model „chlebak”, papierowe -4 rodzaje) pakowane w oddzielnych 

kartonach (waga kartonu nie może przekraczać 10 kg) – kartony podpisane (rodzaj torby i ilość). 

5. Dostarczenie wraz rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego pokoju w siedzibie Zamawiającego. 

6. Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego wg. wskazanej poniżej kolejności:  

- projektu gotowej torby z nadrukami/haftami (przekazanie w formatach JPG, PDF); 

- materiałów, z których będą wykonane torby (Wykonawca przedstawi próbki materiałów) 

- przed uruchomieniem produkcji całego nakładu- przedstawienie gotowego produktu (torby z nadrukami lub haftami). 
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3. Część III - Dostawa plakatów przyrodniczych (5 typów tematycznych): 2000 szt. 

 

   Wykonawca wykona projekty graficzne, wydruk i dostarczy do siedziby Zamawiającego 5 typów tematycznych plakatów o następującej tematyce: 

 

I. Plakat edukacyjny (format B1), który powinien zawierać informacje i fotografie dotyczące siedlisk i gatunków chronionych oraz zadań realizowanych 

w projekcie. 

 nakład – 800 szt. 

- W ramach usługi należy wykonać projekt graficzny plakatu na podstawie koncepcji (z układem tekstu i zdjęć) przekazanej przez Zamawiającego. 

- Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści: 

1. fotografie związane z tematyką plakatu – ilość fotografii przedstawionych na plakacie Wykonawca ustali z Zamawiającym; 

2. hasło zachęcające do ochrony muraw kserotermicznych, 

3. nazwę projektu: projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” 

4. czas trwania projektu: 2013-2017, 

5. logo projektu (owieczka), logo instytucji finansujących projekt (Life+, NFOŚiGW w Warszawie), logo Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, 

logo RDOŚ w Krakowie, 

6. adres strony internetowej projektu: www.kserotermy-life-krakow.pl  

7.  adres strony internetowej RDOŚ w Krakowie: www.krakow.rdos.gov.pl, 

8.  kod QR odwołujący się do strony internetowej projektu, 

9.  informacje o siedliskach podlegających ochronie w ramach projektu; 

10.  informacje o gatunkach roślin i zwierząt występujących na 12 obszarach Natura 2000 objętych projektem; 

11.  informacje o zadaniach czynnej ochrony przyrody realizowanych w ramach projektu: usuwanie drzew i krzewów, koszenie muraw kserotermicznych, 

usuwanie biomasy, wypas owiec olkuskich i kóz itp.  

12.  mapę z zasięgiem projektu (12 obszarami Natura 2000 objętymi projektem) 

 

- Zamawiający przekaże koncepcję układu graficznego plakatu oraz fotografie i teksty w dniu podpisania umowy z Wykonawcą; 
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- Zamawiający dopuszcza ingerencję i zmianę koncepcji układu graficznego plakatu przez Wykonawcę - w porozumieniu z Zamawiającym (nowa wersja 

musi uzyskać akceptacje Zamawiającego); 

- Wykonawca przedstawi projekt graficzny plakatu w ciągu 5 dni od podpisania umowy, na spotkaniu roboczym w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca 

powinien wydrukować plakaty w kolorze, w formacie A3 (1 wydruk) i dysponować wersją cyfrową plakatu; podczas spotkania Zamawiający przekaże swoje 

uwagi do projektu graficznego plakatu; 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naniesienia poprawek do projektu plakatu; Wykonawca dokona poprawek w ciągu 2 dni od zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego; 

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich poprawek naniesionych przez Zamawiającego; 

- Wykonawca opracuje mapę z zasięgiem projektu na podstawie materiałów (mapy) przekazanej przez Zamawiającego. Materiały przekazane przez 

Zamawiającego stanowią jedynie źródło do opracowania gotowej mapy, dopasowanej pod względem kolorystycznym i kompozycyjnym do całego plakatu; 

Wykonawca wykona projekt graficzny mapy we własnym zakresie i na własny koszt; 

- Przed wydrukiem Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego ostateczny projekt graficzny plakatu edukacyjnego w wersji elektronicznej 

zapisanej w formacie PDF o rozdzielczości 300 dpi, oraz wydruk próbny dostarczony do siedziby Zamawiającego.  

 

 

II. Plakaty artystyczne (format A1); 

 

1. Plakat artystyczny z dziko występującymi gatunkami storczyków, związanymi z siedliskami 12 obszarów Natura 2000 objętych projektem, który 

powinien zawierać informacje i fotografie dotyczące: 

- 8 - 12 gatunków dziko występujących storczyków: Cephalanthera damasonium, Cypripedium calceolus, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, 

Epipactis microphylla, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Neotia nidus-avis, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Platanthera 

chlorantha; 

 nakład: 300 szt. 

 

2. Plakat artystyczny z dziko występującymi gatunkami fauny, związanymi z siedliskami 12 obszarów Natura 2000 objętych projektem, który powinien 

zawierać informacje i fotografie dotyczące: 
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- 8 - 16 gatunków dziko występujących gatunków fauny: gryziel stepowy, czerwończyk nieparek, modraszek arion, ortolan, żołna, cierniówka, 

muchołówka żałobna, dudek, gniewosz plamisty, traszka zwyczajna, pustułka, puszczyk, zaskroniec zwyczajny, carabus convexus, traszka 

grzebieniasta, modraszek srebroplamek; 

 nakład: 300 szt. 

 

3. Plakat artystyczny z krajobrazem muraw kserotermicznych, występujących na 12 obszarach Natura 2000 objętych projektem  

 nakład: 300 szt.  

 

4. Plakat artystyczny z wypasem owiec olkuskich i kóz, które są wypasane na obszarach Natura 2000 objętych projektem  

 nakład: 300 szt. 

 

Wszystkie plakaty artystyczne (pkt II, ppkt od 1 do 4) powinny zawierać następujące treści: 

- fotografie związane z tematyką plakatu – ilość fotografii przedstawionych na plakatach do ustalenia z Zamawiającym; 

- hasło zachęcające do ochrony muraw kserotermicznych, 

- nazwę projektu: projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” 

- czas trwania projektu: 2013-2017, 

- logo projektu (owieczka), logo instytucji finansujących projekt (Life+, NFOŚiGW w Warszawie), logo Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, logo 

RDOŚ w Krakowie, 

- adres strony internetowej projektu: www.kserotermy-life-krakow.pl  

- adres strony internetowej RDOŚ w Krakowie: www.krakow.rdos.gov.pl, 

- kod QR odwołujący się do strony internetowej projektu, 

 

- Wykonawca przygotuje 3 projekty graficzne dla każdego z czterech typów plakatów artystycznych (razem 12 projektów graficznych); 

- fotografie gatunków roślin i zwierząt mają być zamieszczone na tle krajobrazu obszarów chronionych Natura 2000 objętych projektem - do ustalenia z 

Zamawiającym; 

- W odniesieniu do plakatów artystycznych (pkt II, ppkt 1-4) Zamawiający przekaże teksty do zamieszczenia na plakatach; 
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- W odniesieniu do plakatów artystycznych o krajobrazie muraw kserotermicznych (pkt II, ppkt 3) i o wypasie owiec olkuskich i kóz (pkt II, ppkt 4), Zamawiający 

przekaże fotografie do umieszczenia na plakatach; 

- W odniesieniu do plakatów artystycznych z dziko występującymi gatunkami storczyków (pkt II, ppkt 1) i z dziko występującymi gatunkami fauny (pkt II, ppkt 

2) Wykonawca powinien dysponować fotografiami następujących gatunków: 

 storczyków: Cephalanthera damasonium, Cypripedium calceolus, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Epipactis microphylla, Gymnadenia 

conopsea, Listera ovata, Neotia nidus-avis, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha; 

 zwierząt: gryziel stepowy, czerwończyk nieparek, modraszek arion, ortolan, żołna, cierniówka, muchołówka żałobna, dudek, gniewosz plamisty, traszka 

zwyczajna, pustułka, puszczyk, zaskroniec zwyczajny, carabus convexus, traszka grzebieniasta, modraszek srebroplamek; 

- Wykonawca przedstawi projekty graficzne plakatów (12 szt.) w ciągu 5 dni od podpisania umowy, na spotkaniu roboczym w siedzibie Zamawiającego; 

Wykonawca powinien wydrukować plakaty w kolorze, w formacie A3 (12 wydruków) i dysponować wersją cyfrową plakatów; podczas spotkania Zamawiający  

dokona wyboru najlepszych projektów graficznych plakatów artystycznych dla każdego z typów tematycznych i przekaże swoje uwagi do korekty wybranych 

projektów; 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naniesienia poprawek do projektów plakatów; Wykonawca dokona poprawek w ciągu 2 dni od zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego; 

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich poprawek naniesionych przez Zamawiającego; 

- Przed wydrukiem Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego ostateczny projekt graficzny plakatów artystycznych w wersji elektronicznej zapisanej 

w formacie PDF o rozdzielczości 300 dpi, oraz wydruk próbny dostarczony do siedziby Zamawiającego.  

 Wymagania dotyczące wydruku całego nakładu plakatów przyrodniczych (2000 szt.): 

- docelowy format plakatu edukacyjnego: B1, wydruk w pionie; 

- docelowy format plakatów artystycznych: format A1, wydruk w pionie; 

- nakład plakatu edukacyjnego: 800 szt. 

- nakład plakatów artystycznych: po 300 szt. każdego z typów tematycznych; razem 1200 szt. 

- rodzaj papieru: kreda błysk, 

- gramatura: 170-200 g/m2, 

- ilość kolorów: 4+0 (nadruk z jednej strony); 

- wykończenie: z góry i z dołu listwa metalowa (kolor: dostosowany do tonacji kolorystycznej plakatu); górna listwa z zawieszką; 
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- plakat powinien być pokryty lakierem dyspersyjnym; 

- plakaty spakowane w rulony zabezpieczone szarym papierem (oddzielnie dla każdego typu tematycznego), na opakowaniu rulonu nazwa lub numer typu 

tematycznego i ilość szt. 

 

- Wykonawca dostarczy plakaty na własny koszt do siedziby Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-

107 Kraków; Wykonawca wniesie spakowane plakaty do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego;  
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