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           Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA 

 

I. CEL ZAMÓWNIENIA 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o., z siedzibą w Jeleniej Górze, 

przy Placu Piastowskim 21, realizuje program edukacyjno-ekologiczny obrazujący „Cykl życia wody” 

(pobranie z ujęcia, uzdatnienie, wykorzystanie, powstanie ścieku, oczyszczenie i wprowadzenie 

do środowiska), dofinansowany  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu.  

Plansze – tablice będą elementami ścieżki edukacyjnej obrazującej schemat technologiczny prowadzony 

w Zakładzie Uzdatniania Wody „Sosnówka” oraz na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze. 

Ulotki będą zawierać treści dotyczące: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz edukacji 

ekologicznej. Plakaty i naklejki będą pełnić funkcję informacyjną nt. podejmowanych działań 

i ich dofinansowaniu. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. ULOTKA ZUW „SOSNÓWKA” 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu nadruku oraz nadruk ulotek zawierających: tekst 

i zdjęcia przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, dane Zamawiającego wraz z logotypem, 

informację o dofinansowaniu i logotyp WFOŚiGW (według „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć 

dofinansowywanych ze środków  WFOŚiGW” dostępnej pod adresem 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania  

załącznik nr 4 - wzór informacji na publikacje).  

 

Wykonawca wykona 750 sztuk ulotek, druk – pełen kolor dwustronny, papier kredowy min. 170 g/m
2
, 

matowy, format A4 składany na 3 części. 

 

 

 

® 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
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2. ULOTKA MOŚ 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu nadruku oraz nadruk ulotek zawierających: tekst 

i zdjęcia przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, dane Zamawiającego wraz z logotypem, 

informację o dofinansowaniu i logotyp WFOŚiGW (według „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć 

dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW” dostępnej pod adresem 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania  

załącznik nr 4 - wzór informacji na publikacje).  

 

Wykonawca wykona 750 sztuk ulotek, druk – pełen kolor dwustronny, papier kredowy min. 170 g/m
2
, 

matowy, format A4 składany na 3 części. 

 

3. ULOTKA EDUKACYJNA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu nadruku oraz nadruk ulotek zawierających: tekst 

i zdjęcia przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, dane Zamawiającego wraz z logotypem, 

informację o dofinansowaniu i logotyp WFOŚiGW (według „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć 

dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW” dostępnej pod adresem 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania  

załącznik nr 4 - wzór informacji na publikacje ).  

 

Wykonawca wykona 1500 sztuk ulotek, druk – pełen kolor dwustronny, papier kredowy min. 170 g/m
2
, 

matowy, format A4 składany na 3 części. 

 

4. PLANSZE-TABLICE ZUW „Sosnówka” 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, nadruk, wykonanie i montaż trzynastu 

plansz - tablic wiszących oraz ich montaż w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. 

 

Lokalizacja: Plansze-tablice zlokalizowane będą na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka”, 

przy ulicy Wróblewskiego 101 w Jeleniej Górze, w miejscach związanych z poszczególnymi etapami 

procesu technologicznego. 

 

Sposób wykonania: Wykonawca wykona nadruk według własnego projektu, zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, uwzględniającego tekst oraz zdjęcia przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy. Każda tablica ma zawierać dane Zamawiającego wraz z logotypem informację o dofinansowaniu 

i logotyp WFOŚiGW (według „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 

WFOŚiGW” dostępnej pod adresem http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-

Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania załącznik nr 5 - wzór informacji na ścieżki edukacji ekologicznej).  

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
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Roboty: Wykonawca wykona oraz zamontuje 13 plansz- tablic wiszących, w szczególności: 

 wykona projekt graficzny wszystkich plansz-tablic; 

 wykona plansze-tablice z nadrukiem zgodnym z w/w projektem i mocowaniami (tablice 

przymocowane do ścian); 

 wykona roboty niezbędne do zamocowania plansz-tablic w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  

 

Materiały: Plansze-tablice należy wykonać z materiału dibond, nadruk metodą UV+laminat, format A0.  

Zarówno plansze, jak i materiały na których będą osadzone muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie, w sposób zapewniający funkcjonalność i trwałość w okresie 60 miesięcy.  

 

 

Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu przedmiotu zamówienia. 

 
5. PLANSZE-TABLICE MOŚ 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, nadruk, wykonanie i montaż trzynastu 

plansz - tablic stojących oraz ich montaż w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. 
 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

Lokalizacja: plansze-tablice zlokalizowane będą na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, przy ulicy 

Lwóweckiej w Jeleniej Górze, w miejscach związanych z poszczególnymi etapami procesu 

technologicznego. 

Sposób wykonania: Wykonawca wykona nadruk według własnego projektu, zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, uwzględniającego tekst oraz zdjęcia przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy. Każda tablica ma zawierać dane Zamawiającego wraz z logotypem , informację o dofinansowaniu 

i logotyp WFOŚiGW (według „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 

WFOŚiGW” dostępnej pod adresem http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-

Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania załącznik nr 5 - wzór informacji na ścieżki edukacji ekologicznej). 

 

Roboty: Wykonawca wykona oraz zamontuje 13 plansz- tablic stojących, w szczególności: 

 wykona projekt graficzny wszystkich plansz-tablic; 

 wykona plansze-tablice z nadrukiem zgodnym z w/w projektem i stelażem (tablice stojące); 

 wykona roboty niezbędne do zamocowania plansz-tablic w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  

 

Materiały: Plansze-tablice należy wykonać z materiału dibond, nadruk metodą UV+laminat, format A0. 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
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Zarówno plansze, jak i materiały na których będą osadzone muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie i odporne na warunki atmosferyczne, w sposób zapewniający funkcjonalność  

w okresie 60 miesięcy.  

 

Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu przedmiotu zamówienia.  
 

6. PLAKAT INFORMACYJNY 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu nadruku oraz nadruk plakatów informacyjnych 

zawierających: tekst i zdjęcia przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, dane Zamawiającego wraz 

z logotypem, informację o dofinansowaniu i logotyp WFOŚiGW (według „Instrukcji oznakowania 

przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW” dostępnej pod adresem 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania załącznik nr 4 - 

wzór informacji na publikacje).  

 

Wykonawca wykona 300 sztuk plakatów, druk – pełen kolor jednostronny, papier kredowy min. 170 g/m
2
, 

matowy, format A1. 

 

7. NAKLEJKI INFORMACYJNE 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu nadruku i nadruk naklejek samoprzylepnych 

z logotypem PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., informacją o dofinansowaniu i logotypem WFOŚiGW - według 

„Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW” dostępnej pod 

adresem http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania - 

załącznik nr 7 wzór informacji na nagrody. 

 

Wykonawca wykona 20 sztuk naklejek, rozmiar: 110mm (szer.) x 30 mm (wys.), materiał: folia 

poliestrowa samoprzylepna,  druk – pełen kolor, laminowanie UV. 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI  
 

Zamówienie będzie wykonane w terminie :  
 

a) uzyskanie akceptacji projektów graficznych nadruku – 5 dni od podpisania umowy, 

 

b) termin wykonania zamówienia – 10 dni od daty uzyskania akceptacji projektów 

graficznych nadruku wykonać, dostarczyć a w przypadku tablic informacyjnych również 

zamontować, wszystkie artykuły reklamowe stanowiące przedmiot zamówienia. 

 

 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania
http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/Instrukcja-oznakowania

