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Załącznik nr 1 do SIWZ  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) - Materiały promocyjne 

Nazwa  

Wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk  
i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Projektu pn. Zintegrowany 
produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”, 

Część II – materiały promocyjne 

 
NAZWA  

Wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów 
promocyjnych dotyczących Projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego 
„Trasy Rowerowe Pogórza”, Część II – Materiały promocyjne. 
 

OPIS OGÓLNY PROJEKTU 
Projekt pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”, 
zwany dalej „Projektem” ma na celu zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych 
Subregionu Tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
Projekt obejmuje budowę nowych i remont istniejących szlaków rowerowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: miejsc postojowych, wiat, stojaków dla rowerów, ławek, 
stołów, koszy na śmieci, urządzeń rekreacyjno-gimnastycznych. Co istotne, planowane szlaki zostaną 
połączone z małopolskimi odcinkami międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo. 
Ponadto zaplanowano szereg działań promocyjnych, takich jak m.in.: stworzenie nowoczesnego 
portalu internetowego, uruchomienie kanałów informacyjnych w social media, wprowadzenie na 
rynek programów i aplikacji mobilnych, wydanie publikacji, map rowerowych, przewodników 
turystycznych. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Zamawiający - Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, 
Miasto Tarnów oraz powiat brzeski. 
 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do 
druku, druk oraz dostarczenie Zamawiającemu następujących rodzajów i ilości materiałów 
promocyjnych dotyczących Projektu: 
 
1) Katalogów szytych promujących Projekt – nakład 30 000 szt., 
2) Albumów/Folderów z prezentacją zasobów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Borzęcin – 

nakład 1 000 szt., 
3) Folderów z prezentacją zasobów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Wietrzychowice – nakład  
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1 000 szt., 
4) Teczek na materiały promocyjne promujące trasy rowerowe Projektu w Gminie Wietrzychowice 

– nakład 250 szt., 
5) Baneru plastikowego promującego trasy rowerowe w Gminie Wietrzychowice – nakład 1 szt., 
6) Naklejek na tabliczki rowerowe (Znak szlaków rowerowych – nakład 24 szt.), 
7) Folii z nadrukiem na tablice o wymiarach 240 cm na 168 cm – nakład 1 szt.. 

 
OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. KATALOG SZYTY PROMUJĄCY PROJEKT – NAKŁAD 30 000 SZT. 

 
1. Projekt graficzny katalogu  
Wykonawca przygotuje projekt graficzny katalogu zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny katalogu z użyciem tekstów i materiałów graficznych 
przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

2) Minimalna zawartość merytoryczna katalogu: 
a) tekst w języku polskim, 
b) w katalogu muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji 

Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, 
Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiatu brzeskiego, 

c) w katalogu musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem 
wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo, 

Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do 
umieszczenia w katalogu, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

d) w katalogu musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: 
www.enovelo.pl, 

e) w katalogu muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),  
z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Systemie 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje szczegółowe dostępne są na 
stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-
2018-r. 

 
Wymaga się, aby projekt graficzny katalogu był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do 
akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego 
katalogu dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, 
AI lub innym umożliwiającym ewentualny późniejszy dodruk katalogu lub dalszą jego edycję i obróbkę. 

 
 

2. Wymagania dotyczące wydruku katalogu  
1) Warunkiem rozpoczęcia druku katalogu jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji 

przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego katalogu, składu oraz wydruku 
próbnego katalogu (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną), 

http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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2) Wydrukowany katalog musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego wersji projektu graficznego katalogu, 

3) Parametry wydruku katalogu: 
a) katalog szyty (przewodnik DL), 
b) rozmiar DL – 9,9 cm x 21 cm, 
c) objętość – 20 stron, w tym okładka 4 strony, 
d) parametry stron środka – kreda błysk 130 g/m2,  
e) parametry dla okładki – kreda błysk 250 g/m2,  
f) druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK 
g) szycie zeszytowe,  
h) grzbietowanie,  
i) zaokrąglone rogi, 
j) nakład: 30 000 egz. 

 
II. ALBUM/FOLDER Z PREZENTACJĄ ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH GMINY 

BORZĘCIN – NAKŁAD 1 000 SZT. 
 

1. Projekt graficzny albumu/folderu  
Wykonawca przygotuje projekt graficzny albumu/folderu zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny albumu/folderu z użyciem tekstów i materiałów 
graficznych (zdjęć) samodzielnie wykonanych lub pozyskanych przez Wykonawcę,  
a obejmujących między innymi następujące lokalizacje: 

a) szlaki rowerowe położone na terenie Gminy Borzęcin (w tym szlaki rowerowe Subregionu 
Tarnowskiego powstałe w ramach Projektu, szlaki rowerowe Eurovelo, VeloDunajec, 
VeloMetropolis - jeśli przebiegają przez teren Gminy Borzęcin), 

b) walorów krajobrazowo-rekreacyjnych, w tym m.in.: 
 szlaki konne na terenie Gminy Borzęcin, 
 inne szlaki turystyczne na terenie Gminy Borzęcin,  
 zabytki zlokalizowane na terenie Gminy Borzęcin, 
 obiekty sportowych zlokalizowane na terenie Gminy Borzęcin 
 akweny zlokalizowane na terenie Gminy Borzęcin 
 łowiska wędkarskie na terenie Gminy Borzęcin, 
 obszary chronione na terenie Gminy Borzęcin,  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego albumu/folderu  
z użyciem tekstów i materiałów graficznych (zdjęć) ewentualnie przesłanych mu przez 
Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

3) Zawartość merytoryczna albumu/folderu: 
 

a) Teksty 
 w języku polskim, 
 Wykonawca zobowiązany jest do zebrania informacji i opracowania tekstów dotyczących 

lokalizacji przeznaczonych do umieszczenia w projekcie graficznym albumu/folderu. Długość 
tekstu dotyczącego pojedynczej lokalizacji to min. 1 000 znaków ze spacją. 

 w toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania,  
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z Zamawiającym konsultacji i uzyskania jego akceptacji w zakresie opracowanych tekstów 
dotyczących lokalizacji przeznaczonych do umieszczenia w projekcie graficznym 
albumu/folderu. 

 
b) Materiały graficzne (zdjęcia) 
 materiały graficzne (zdjęcia) umieszczone w projekcie graficznym albumu/folderu muszą być 

wykonane profesjonalnie przez osobą zajmująca się zawodowo fotografią. Jakość zdjęć będzie 
weryfikowana pod względem jakości technicznej, właściwej dla zdjęć wykorzystywanych  
w publikacjach (min. ostrość, światło) i merytorycznej (zgodnie ze wskazaniem 
Zamawiającego). 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia Zamawiającemu min. 500 różnych zdjęć 
wykonanych w lokalizacjach przeznaczonych do umieszczenia w projekcie graficznym 
albumu/folderu, z których Zamawiający dokona wyboru min. 100 zdjęć do umieszczenia przez 
Wykonawcę w projekcie graficznym albumu/folderu, 

 Zamawiający zakłada umieszczenie na każdej stronie albumu/folderu nie więcej niż 2 zdjęć, 
przy czym w większości przypadków będzie to po 1 zdjęciu na stronę.   

 
Teksty i materiały graficzne (zdjęcia) umieszczone w projekcie graficznym albumu/folderu muszą być 
oryginalnymi utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a Wykonawcy przysługiwać muszą do tych utworów w całości i na wyłączność autorskie 
prawa majątkowe w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia i utwory te muszą być wolne od 
wad prawnych, nie naruszać praw osób trzecich oraz nie być ograniczone w żadnym zakresie. 
 

c) Pozostałe wymagania: 
 w albumie/folderze muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej 

Organizacji Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Borzęcin, 
 w albumie/folderze musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  

z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu 
EnoVelo, 

Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do 
umieszczenia w folderze, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 
 w albumie/folderze musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego 

Projektu: www.enovelo.pl, 
 w albumie/folderze muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),  
z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Systemie 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje szczegółowe dostępne są na 
stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-
2018-r., 

 wymaga się, aby projekt graficzny albumu/folderu był przygotowany i dostarczony 
Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki 
źródłowe projektu graficznego albumu/folderu dostarczone Zamawiającemu w wersji 

http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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elektronicznej w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, AI lub innym umożliwiającym 
ewentualny późniejszy dodruk albumu/folderu lub dalszą ich edycję i obróbkę. 

 
2. Wymagania dotyczące wydruku albumu/folderu 

1) Warunkiem rozpoczęcia druku albumu/folderu jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji 
przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego albumu/folderu, składu oraz wydruku 
próbnego albumu/folderu (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną), 

2) Wydrukowany album/folder musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego wersji projektu graficznego albumu/folderu, 

3) Parametry wydruku albumu/folderu: 
a) szyty w twardej oprawie (A4 w pionie), 
b) objętość – 100 stron, w tym okładka 2 strony, 
c) okładka kartonowa – twarda, niefoliowana, utrwalona lakierem dyspersyjnym, bądź 

offsetowym; kolor 4+0 
d) parametry stron środka – rozmiar kartek A4 – 21 cm x 29,7 cm, papier kreda błysk 150 g/m2, 
e) druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK, 
f) szycie zeszytowe,  
g) grzbietowanie,  
h) zaokrąglone rogi, 
i) nakład: 1 000 egz. 

 

III. FOLDER Z PREZENTACJĄ ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH GMINY 
WIETRZYCHOWICE – NAKŁAD 1 000 SZT. 
 

1. Projekt graficzny folderu 
Wykonawca przygotuje projekt graficzny folderu zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny folderu z użyciem tekstów i materiałów graficznych 
(zdjęć) przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

2) Minimalna zawartość merytoryczna folderu: 
a) tekst w języku polskim, 
b) w folderze muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji 

Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Wietrzychowice, 
c) w folderze musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo, 
Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do 
umieszczenia w folderze, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

d) w folderze musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: 
www.enovelo.pl, 

e) w folderze muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),  
z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Systemie 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje szczegółowe dostępne są na 
stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-

http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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2018-r. 
 
Wymaga się, aby projekt graficzny folderu był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do 
akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego 
folderu dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, 
AI lub innym umożliwiającym ewentualny późniejszy dodruk folderu lub dalszą jego edycję i obróbkę. 
 

2. Wymagania dotyczące wydruku folderu  
1) warunkiem rozpoczęcia druku folderu jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji 

przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego folderu, składu oraz wydruku 
próbnego folderu (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną), 

2) wydrukowany folder musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego wersji projektu graficznego folderu, 

3) Parametry wydruku folderu: 
a) folder DL (A4 składana na 3), 
b) papier kreda błysk 250 g/m2,  
c) druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK, 
d) nakład: 1 000 egz. 

 
IV. TECZKA NA MATERIAŁY PROMOCYJNE PROMUJĄCE TRASY ROWEROWE PROJEKTU  

W GMINIE WIETRZYCHOWICE – NAKŁAD 250 SZT. 
 

1. Projekt graficzny folderu 
Wykonawca przygotuje projekt graficzny teczki zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny teczki z użyciem tekstów i materiałów graficznych 
(zdjęć) przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

2) Minimalna zawartość merytoryczna teczki: 
a) teksty na okładce w języku polskim, 
b) na teczce (okładka) muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej 

Organizacji Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Wietrzychowice, 
c) na teczce (okładka) musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  

z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu 
EnoVelo, 

Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do 
umieszczenia na teczce (okładka), Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 
umowy, 

d) na teczce (okładka) musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego 
Projektu: www.enovelo.pl, 

e) na teczce (okładka) muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),  
z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Systemie 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje szczegółowe dostępne są na 
stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-

https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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2018-r. 
 
Wymaga się, aby projekt graficzny teczki był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji 
w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego teczki 
dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, AI lub 
innym umożliwiającym ewentualny późniejszy dodruk teczki lub dalszą jej edycję i obróbkę. 
 
2. Wymagania dotyczące wydruku teczki  

1) Warunkiem rozpoczęcia druku teczki jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji 
przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego teczki, składu oraz wydruku 
próbnego teczki (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną), 

2) Wydrukowana teczka musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego wersji projektu graficznego teczki, 

3) Parametry wydruku teczki : 
a) format w rozmiarze A4, 
b) papier kreda mat 350 g/m2,  
c) standard wykończenia - folia mat - zewnętrzna strona, 
d) druk mapy: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk pełen kolor 4 + 0 CMYK, 
e) nakład: 250 szt. 

 
V. BANER PLASTIKOWY PROMUJĄCY TRASY ROWEROWE PROJEKTU W GMINIE 

WIETRZYCHOWICE – NAKŁAD 1 SZT. 
 

1. Projekt graficzny baneru plastikowego 
Wykonawca przygotuje projekt graficzny baneru plastikowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny baneru plastikowego z użyciem tekstów i materiałów 
graficznych przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 
umowy, 

2) Minimalna zawartość merytoryczna baneru plastikowego: 
a) teksty na banerze w języku polskim, 
b) na banerze muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji 

Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Wietrzychowice, 
c) na banerze musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo, 
Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do 
umieszczenia na banerze, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

d) na banerze musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: 
www.enovelo.pl, 

e) na banerze muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),  
z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Systemie 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Informacje szczegółowe dostępne są na 
stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-

https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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2018-r. 
 
Wymaga się, aby projekt graficzny baneru był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do 
akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego 
baneru dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie CDR (w wersji max. X6), PSD, 
AI lub innym umożliwiającym ewentualny późniejszy dodruk baneru lub dalszą jego edycję i obróbkę. 
 
2. Wymagania dotyczące wydruku baneru plastikowego  

1) wymiar 2 m x 1 m  
2) zadruk jednostronny na materiale (plastik) zapewniającym trwałość i niezmienność kolorystyki 

oraz trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych (w tym odpornego na 
korozję) 

3) druk cyfrowy, pełen kolor 4 + 0 CMYK, 
4) nakład – 1 szt.  

 

VI. NAKLEJKA NA TABLICZKI ROWEROWE (znak szlaków rowerowych) – 24 szt. 
 

1) Zamówienie obejmuje wykonanie naklejek na tabliczki rowerowe (znaki szlaków rowerowych) 
następujących rodzajów i ilości: 

a) Naklejki na tabliczki rowerowe R - 4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego”, – 7 sztuk. Folia 
odblaskowa I generacji (typ I)  

b) Naklejki na tabliczki rowerowe R - 4c „drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego”– 7 sztuk. 
Folia odblaskowa I generacji (typ I), 

c) Naklejki na tabliczki rowerowe R - 4 „informacja o szlaku rowerowym”, – 10 sztuk. Folia 
odblaskowa I generacji (typ I)  
 

Przez tabliczki rowerowe R-4, R- 4b i R - 4c Zamawiający rozumie dodatkowe znaki służące do 
oznakowania szlaków rowerowych, których przebieg został wyznaczony tylko na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej lub które mają kontynuację poza jej granicami – zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 

2) Wykonawca wykona naklejki w sposób zapewniający zgodność z wymaganiami przepisów prawa 
dot. znaków drogowych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

3) Wykonawca wykona naklejki zgodnie z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo (Wzory oznakowania 
przestrzennego dla znaków R-4) którą Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po 
podpisaniu umowy, 

VII. FOLIA Z NADRUKIEM NA TABLICE O WYMIARACH 240 CM NA 168 CM – 1 sztuka 
 

1. Projekt graficzny folii z nadrukiem  
Wykonawca przygotuje projekt graficzny folii z nadrukiem na tablicę zgodnie z poniższymi 

https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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wymaganiami: 
1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny folii z nadrukiem na tablicę z użyciem tekstów  

i materiałów graficznych przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po 
podpisaniu umowy, 

2) Minimalna zawartość merytoryczna folii z nadrukiem na tablicę: 
a) tekst w języku polskim, 
b) na folii z nadrukiem na tablicę muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - 

Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, 
Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiatu 
brzeskiego, 

c) w projekcie graficznym folii z nadrukiem na tablicę musi być umieszczony logotyp szlaku 
turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - 
wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo, 

Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do 
umieszczenia na folii, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

d) w projekcie graficznym folii z nadrukiem na tablicę musi być umieszczony QR Code zawierający 
adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl, 

e) w projekcie graficznym folii z nadrukiem na tablicę muszą być umieszczone wszystkie znaki 
wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów 
podpisanych po 1 stycznia 2018 r.), z uwzględnieniem wymogów zawartych w KSIĘDZE 
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020, Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. 
Informacje szczegółowe dostępne są na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-
projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-
umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r. 

 
Wymaga się, aby projekt graficzny folii z nadrukiem na tablicę był przygotowany i dostarczony 
Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe 
projektu graficznego folii dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie CDR  
(w wersji max. X6), PSD, AI lub innym umożliwiającym ewentualny późniejszy dodruk projektu 
graficznego folii lub dalszą jego edycję i obróbkę. 

 

2. Wymagania dotyczące wydruku folii z nadrukiem na tablicę  
1) Warunkiem rozpoczęcia druku folii z nadrukiem na tablicę jest uzyskanie od Zamawiającego 

akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego folii z nadrukiem na tablicę 
(dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną), 

2) Wydrukowana folia z nadrukiem na tablicę musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej 
przez Zamawiającego wersji projektu graficznego folii z nadrukiem na tablicę, 

3) Parametry wydruku folii z nadrukiem na tablicę: 
a) Folia do naklejenia na tablicę.  
b) rozmiar tablicy na którą przeznaczona jest folia: 240 cm na 168 cm 
c) druk pełen kolor 4 + 4 CMYK 
d) nakład – 1 szt. 

 Prezes Zarządu                                                                Skarbnik Zarządu 

Tarnowska Organizacja Turystyczna              Tarnowska Organizacja Turystyczna 
                 Marcin Pałach      Jan Czaja 

http://www.enovelo.pl/
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r

	Zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk oraz dostarczenie Zamawiającemu następujących rodzajów i ilości materiałów promocyjnych dotyczących Projektu:
	1) Katalogów szytych promujących Projekt – nakład 30 000 szt.,
	2) Albumów/Folderów z prezentacją zasobów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Borzęcin – nakład 1 000 szt.,
	3) Folderów z prezentacją zasobów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Wietrzychowice – nakład  1 000 szt.,
	4) Teczek na materiały promocyjne promujące trasy rowerowe Projektu w Gminie Wietrzychowice – nakład 250 szt.,
	5) Baneru plastikowego promującego trasy rowerowe w Gminie Wietrzychowice – nakład 1 szt.,
	6) Naklejek na tabliczki rowerowe (Znak szlaków rowerowych – nakład 24 szt.),
	7) Folii z nadrukiem na tablice o wymiarach 240 cm na 168 cm – nakład 1 szt..
	I. KATALOG SZYTY PROMUJĄCY PROJEKT – NAKŁAD 30 000 SZT.
	1. Projekt graficzny katalogu
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny katalogu zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny katalogu z użyciem tekstów i materiałów graficznych przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	2) Minimalna zawartość merytoryczna katalogu:
	a) tekst w języku polskim,
	b) w katalogu muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz powiatu brzeskiego,
	c) w katalogu musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia w katalogu, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	d) w katalogu musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl,
	e) w katalogu muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),...
	Wymaga się, aby projekt graficzny katalogu był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego katalogu dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w f...
	2. Wymagania dotyczące wydruku katalogu
	1) Warunkiem rozpoczęcia druku katalogu jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego katalogu, składu oraz wydruku próbnego katalogu (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną),
	2) Wydrukowany katalog musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego katalogu,
	3) Parametry wydruku katalogu:

	a) katalog szyty (przewodnik DL),
	b) rozmiar DL – 9,9 cm x 21 cm,
	c) objętość – 20 stron, w tym okładka 4 strony,
	d) parametry stron środka – kreda błysk 130 g/m2,
	e) parametry dla okładki – kreda błysk 250 g/m2,
	f) druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK
	g) szycie zeszytowe,
	h) grzbietowanie,
	i) zaokrąglone rogi,
	j) nakład: 30 000 egz.
	II. ALBUM/FOLDER Z PREZENTACJĄ ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH GMINY BORZĘCIN – NAKŁAD 1 000 SZT.
	1. Projekt graficzny albumu/folderu
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny albumu/folderu zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny albumu/folderu z użyciem tekstów i materiałów graficznych (zdjęć) samodzielnie wykonanych lub pozyskanych przez Wykonawcę,  a obejmujących między innymi następujące lokalizacje:
	a) szlaki rowerowe położone na terenie Gminy Borzęcin (w tym szlaki rowerowe Subregionu Tarnowskiego powstałe w ramach Projektu, szlaki rowerowe Eurovelo, VeloDunajec, VeloMetropolis - jeśli przebiegają przez teren Gminy Borzęcin),
	b) walorów krajobrazowo-rekreacyjnych, w tym m.in.:
	 szlaki konne na terenie Gminy Borzęcin,
	 inne szlaki turystyczne na terenie Gminy Borzęcin,
	 zabytki zlokalizowane na terenie Gminy Borzęcin,
	 obiekty sportowych zlokalizowane na terenie Gminy Borzęcin
	 akweny zlokalizowane na terenie Gminy Borzęcin
	 łowiska wędkarskie na terenie Gminy Borzęcin,
	 obszary chronione na terenie Gminy Borzęcin,
	2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego albumu/folderu  z użyciem tekstów i materiałów graficznych (zdjęć) ewentualnie przesłanych mu przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.
	3) Zawartość merytoryczna albumu/folderu:
	a) Teksty
	 w języku polskim,
	 Wykonawca zobowiązany jest do zebrania informacji i opracowania tekstów dotyczących lokalizacji przeznaczonych do umieszczenia w projekcie graficznym albumu/folderu. Długość tekstu dotyczącego pojedynczej lokalizacji to min. 1 000 znaków ze spacją.
	 w toku realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania,  z Zamawiającym konsultacji i uzyskania jego akceptacji w zakresie opracowanych tekstów dotyczących lokalizacji przeznaczonych do umieszczenia w projekcie graficznym album...
	b) Materiały graficzne (zdjęcia)
	 materiały graficzne (zdjęcia) umieszczone w projekcie graficznym albumu/folderu muszą być wykonane profesjonalnie przez osobą zajmująca się zawodowo fotografią. Jakość zdjęć będzie weryfikowana pod względem jakości technicznej, właściwej dla zdjęć w...
	 Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia Zamawiającemu min. 500 różnych zdjęć wykonanych w lokalizacjach przeznaczonych do umieszczenia w projekcie graficznym albumu/folderu, z których Zamawiający dokona wyboru min. 100 zdjęć do umieszczenia przez Wy...
	 Zamawiający zakłada umieszczenie na każdej stronie albumu/folderu nie więcej niż 2 zdjęć, przy czym w większości przypadków będzie to po 1 zdjęciu na stronę.
	Teksty i materiały graficzne (zdjęcia) umieszczone w projekcie graficznym albumu/folderu muszą być oryginalnymi utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Wykonawcy przysługiwać muszą do tych utworó...
	c) Pozostałe wymagania:
	 w albumie/folderze muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Borzęcin,

	 w albumie/folderze musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia w folderze, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	 w albumie/folderze musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl,
	 w albumie/folderze muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 20...
	 wymaga się, aby projekt graficzny albumu/folderu był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego albumu/folderu dostarczone Zamawiającemu w wersji elek...
	2. Wymagania dotyczące wydruku albumu/folderu
	1) Warunkiem rozpoczęcia druku albumu/folderu jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego albumu/folderu, składu oraz wydruku próbnego albumu/folderu (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą e...
	2) Wydrukowany album/folder musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego albumu/folderu,
	3) Parametry wydruku albumu/folderu:
	a) szyty w twardej oprawie (A4 w pionie),
	b) objętość – 100 stron, w tym okładka 2 strony,
	c) okładka kartonowa – twarda, niefoliowana, utrwalona lakierem dyspersyjnym, bądź offsetowym; kolor 4+0

	III. FOLDER Z PREZENTACJĄ ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH GMINY WIETRZYCHOWICE – NAKŁAD 1 000 SZT.
	1. Projekt graficzny folderu
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny folderu zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny folderu z użyciem tekstów i materiałów graficznych (zdjęć) przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	2) Minimalna zawartość merytoryczna folderu:
	a) tekst w języku polskim,
	b) w folderze muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Wietrzychowice,
	c) w folderze musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia w folderze, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	d) w folderze musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl,
	e) w folderze muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),...
	Wymaga się, aby projekt graficzny folderu był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego folderu dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w for...
	2. Wymagania dotyczące wydruku folderu
	1) warunkiem rozpoczęcia druku folderu jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego folderu, składu oraz wydruku próbnego folderu (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną),
	2) wydrukowany folder musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego folderu,
	3) Parametry wydruku folderu:
	a) folder DL (A4 składana na 3),
	b) papier kreda błysk 250 g/m2,
	c) druk dwustronny, druk cyfrowy, druk pełen kolor 4 + 4 CMYK,
	d) nakład: 1 000 egz.
	IV. TECZKA NA MATERIAŁY PROMOCYJNE PROMUJĄCE TRASY ROWEROWE PROJEKTU  W GMINIE WIETRZYCHOWICE – NAKŁAD 250 SZT.
	1. Projekt graficzny folderu
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny teczki zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny teczki z użyciem tekstów i materiałów graficznych (zdjęć) przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	2) Minimalna zawartość merytoryczna teczki:
	a) teksty na okładce w języku polskim,
	b) na teczce (okładka) muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Wietrzychowice,
	c) na teczce (okładka) musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo –  z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia na teczce (okładka), Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	d) na teczce (okładka) musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl,
	e) na teczce (okładka) muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia ...
	Wymaga się, aby projekt graficzny teczki był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego teczki dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w forma...
	2. Wymagania dotyczące wydruku teczki
	1) Warunkiem rozpoczęcia druku teczki jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego teczki, składu oraz wydruku próbnego teczki (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną),
	2) Wydrukowana teczka musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego teczki,
	3) Parametry wydruku teczki :
	a) format w rozmiarze A4,
	b) papier kreda mat 350 g/m2,
	c) standard wykończenia - folia mat - zewnętrzna strona,
	d) druk mapy: druk jednostronny, druk cyfrowy (mat)., druk pełen kolor 4 + 0 CMYK,
	e) nakład: 250 szt.
	V. BANER PLASTIKOWY PROMUJĄCY TRASY ROWEROWE PROJEKTU W GMINIE WIETRZYCHOWICE – NAKŁAD 1 SZT.
	1. Projekt graficzny baneru plastikowego
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny baneru plastikowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny baneru plastikowego z użyciem tekstów i materiałów graficznych przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	2) Minimalna zawartość merytoryczna baneru plastikowego:
	a) teksty na banerze w języku polskim,
	b) na banerze muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz partnera Projektu, tj.: gminy Wietrzychowice,
	c) na banerze musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia na banerze, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	d) na banerze musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl,
	e) na banerze muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.),...
	Wymaga się, aby projekt graficzny baneru był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego baneru dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej w forma...
	2. Wymagania dotyczące wydruku baneru plastikowego
	1) wymiar 2 m x 1 m
	2) zadruk jednostronny na materiale (plastik) zapewniającym trwałość i niezmienność kolorystyki oraz trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych (w tym odpornego na korozję)
	3) druk cyfrowy, pełen kolor 4 + 0 CMYK,
	4) nakład – 1 szt.
	VI. NAKLEJKA NA TABLICZKI ROWEROWE (znak szlaków rowerowych) – 24 szt.
	VII. FOLIA Z NADRUKIEM NA TABLICE O WYMIARACH 240 CM NA 168 CM – 1 sztuka
	1. Projekt graficzny folii z nadrukiem
	Wykonawca przygotuje projekt graficzny folii z nadrukiem na tablicę zgodnie z poniższymi wymaganiami:
	1) Wykonawca przygotuje projekt graficzny folii z nadrukiem na tablicę z użyciem tekstów  i materiałów graficznych przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	2) Minimalna zawartość merytoryczna folii z nadrukiem na tablicę:
	a) tekst w języku polskim,
	b) na folii z nadrukiem na tablicę muszą być umieszczone herby/loga Zamawiającego - Tarnowskiej Organizacji Turystycznej oraz wszystkich partnerów projektu, tj.: gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzesko, Tarnów, Miasto Tarnów oraz pow...
	c) w projekcie graficznym folii z nadrukiem na tablicę musi być umieszczony logotyp szlaku turystycznego EnoVelo – z uwzględnieniem wymagań określonych w Księdze znaku - wizualizacji znaku dla logotypu EnoVelo,
	Herby/loga oraz logotyp EnoVelo (wraz z Księgą znaku dla logotypu EnoVelo) przeznaczone do umieszczenia na folii, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy,
	d) w projekcie graficznym folii z nadrukiem na tablicę musi być umieszczony QR Code zawierający adres portalu internetowego Projektu: www.enovelo.pl,
	e) w projekcie graficznym folii z nadrukiem na tablicę muszą być umieszczone wszystkie znaki wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla...
	Wymaga się, aby projekt graficzny folii z nadrukiem na tablicę był przygotowany i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji w formacie umożliwiającym późniejszy jego dodruk - pliki źródłowe projektu graficznego folii dostarczone Zamawiającemu w wersji e...
	2. Wymagania dotyczące wydruku folii z nadrukiem na tablicę
	1) Warunkiem rozpoczęcia druku folii z nadrukiem na tablicę jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu graficznego folii z nadrukiem na tablicę (dopuszcza się korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną),
	2) Wydrukowana folia z nadrukiem na tablicę musi ściśle odpowiadać ostatecznej, zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji projektu graficznego folii z nadrukiem na tablicę,
	3) Parametry wydruku folii z nadrukiem na tablicę:


