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I Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie działań promocyjnych, informacyjnych i 
edukacyjnych dla zadań i produktów tworzonych w ramach trzech projektów:  

 Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), 

 Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT), 

 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2). 
realizowanych  przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa (POPC). 
Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym 
obejmować będzie w szczególności zadania w podziale: 

Zadania ogólne 
Przygotowanie planu działań informacyjno – promocyjnych dla projektów realizowanych w GUGiK w 
ramach POPC, obejmującego harmonogram działań oraz propozycję i opis interakcji pomiędzy 
poszczególnymi działaniami i produktami (np. konieczność wykorzystania produktu w działaniu). Plan 
działań powinien uwzględniać również wstępną propozycję bazy mediów oraz wydarzeń zewnętrznych, 
w których udział Zamawiającego byłby wskazany ze względu na tematykę. Plan działań powinien 
uwzględniać przynajmniej poniższe działania: 
 

1. Opracowanie (i aktualizacja w przypadku projektu ZSIN) księgi znaku oraz logotypów  
2. Przeprowadzenie monitoringu mediów 
3. Opracowanie koncepcji komplementarnego procesu informacyjno-promocyjnego 
4. Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych oddzielnie dla każdego z projektów 
5. Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych z wykorzystaniem połączonego 

logotypu projektów 
6. Przygotowanie layoutu i projektu materiałów informacyjnych, a w przypadku postera, broszury i 

ulotki również opracowanie treści merytorycznej 
7. Przygotowanie projektu materiałów promocyjnych oraz projektu nadruku logotypów na 

materiałach 
8. Wykonanie oraz dystrybucja wybranych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych 
9. Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie ścianki wystawienniczej 
10. Wykonanie 3 (trzech) roll-upów  
11. Przygotowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej 
12. Organizacja konferencji  (informacyjnej oraz końcowej) 
13. Organizacja konferencji prasowych 
14. Organizacja spotkań informacyjnych 

Zadania zlecane w ramach budżetu roboczogodzin 
Dodatkowo Zamawiający, w ramach zamówienia, przewiduje poniższe działania, które będą zlecane 
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem oraz ewentualnie na podstawie planu działań opracowanego 
przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia poniższych usług, związanych 
z działaniami informacyjno-promocyjnymi, w ilości maksymalnie 6700 roboczogodzin. 
Zlecanie i rozlicznie poniższych działań będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie. 

1. Udział w wybranych programach informacyjnych i publicystycznych 
2. Przygotowanie oraz dystrybucja prezentacji multimedialnych  
3. Przygotowanie oraz umieszczenie na właściwych stronach banerów reklamowych 
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4. Aktywność na wybranych forach branżowych  
5. Promocja za pomocą wybranych mediów społecznościowych  
6. Przygotowanie listy konferencji, sympozjów, targów i spotkań tematycznych  
7. Udział w wybranych konferencjach i spotkaniach 
8. Organizacja procesu edukacyjnego/informacyjnego dla interesariuszy projektów 
9. Przygotowanie gier tematycznych, w tym dedykowanych dla osób słabowidzących  
10. Promocja linków w serwisie Google  
11. Prowadzenie i aktualizacja serwisu internetowego 
12. Inne działania informacyjno-promocyjne 

II Opis Projektów 
 
Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) 
Cel projektu – zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych przez obywateli, 
przedsiębiorców i administrację publiczną. 
Priorytetem działań realizowanych w ramach projektu CAPAP jest umożliwienie zaawansowanego 
wykorzystania danych przestrzennych będących w dyspozycji administracji publicznej oraz innych 
podmiotów, które będą chciały włączyć się w inicjatywę. 
Projekt CAPAP stanowi naturalną kontynuację działań realizowanych wcześniej przez GUGiK w ramach, 
których powstały narzędzia umożliwiające wypełnienie zapisów INSPIRE m.in. w zakresie tworzenia i 
udostępniania brokerów usług, a także zadań, w ramach których wytwarzane były dane dziedzinowe dla 
tematów INSPIRE oraz budowane i rozbudowywane były systemy informatyczne do zarządzania tymi 
danymi. 
Według przyjętych założeń Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej będzie wspólnym dla 
administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym, które umożliwi udostępnianie 
zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną. CAPAP przyczyni się do zwiększenia 
dostępności usług oraz zbiorów danych będących w dyspozycji administracji publicznej, a także do 
zwiększenia jakości i interoperacyjności usług publicznych oraz umożliwienia współdziałania systemów 
informatycznych państwa i zapewnienia ponownego użycia danych przestrzennych. 
Usługi CAPAP świadczone będą obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej i związane 
będą z informacją przestrzenną pochodzącą z rejestrów georeferencyjnych, istotnych między innymi dla 
prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania. 
Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) 
Cel projektu – tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach 
uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz 
technologicznych. Usprawnienie tych procesów przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych 
dotyczących sieci uzbrojenia terenu, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu 
obsługi obywateli i przedsiębiorców. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności poprzez usługi do 
zbiorów danych przestrzennych i metadanych pozostających w dyspozycji administracji publicznej. 
Harmonizacja rejestrów publicznych prowadzonych w systemach teleinformatycznych pozytywnie 
wpłynie na jakość danych przestrzennych oraz zapewni ich interoperacyjność.  
Wytworzone w ramach projektu informacje i dane przestrzenne dostępne poprzez usługi umożliwią 
podmiotom publicznym realizację zadań związanych m. in z: 
- sporządzeniem inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, 
- przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego województwa przez samorządy 
województwa, 
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- opracowaniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju przez Ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, 
- ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego przez JST, 
- eksploatacją i nadzorowaniem sieci (np. wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej) przez 
przedsiębiorców branżowych. 
Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2) 
Projekt ZSIN 2 (Faza II) stanowi kontynuację projektu ZSIN (Faza I) realizowanego w ramach 7 osi 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt umożliwi usprawnienie wielu 
procesów realizowanych zarówno przez administrację publiczną jak i wybrane podmioty wykorzystujące 
informacje o nieruchomościach. 
Projekt cechuje złożony charakter tworzonego systemu, dużą liczbę podmiotów zaangażowanych w jego 
tworzenie, a także zróżnicowany stan danych utrzymywanych w rejestrach objętych Projektem.  
Prawny obowiązek realizacji Projektu wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Jako członek UE Polska jest zobowiązana do 
wdrażania Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).  
 
Szczegółowe informacje na temat projektów, ich celów, podstawy realizacji, planowanych rezultatów, 
otoczenia oraz beneficjentów, zawarte zostały w Studium Wykonalności projektów. 

II Zasady wizualizacji 
 
Przygotowywane systemy identyfikacji wizualnej oraz wszystkie produkty informacyjno-promocyjne 
wytwarzane w ramach zamówienia muszą być zgodne z „Wymogami dotyczącymi informacji i promocji” 
opracowanymi dla środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Systemem 
Identyfikacji Wizualnej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Dodatkowo materiały muszą w pełni uwzględniać wymogi dotyczące umieszczania znaków POPC, UE i 
GUGiK oraz informacji, że projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Cały zakres koncepcji promocji, informacji i edukacji musi uwzględniać fakt, że projekty realizowane są 
przez jeden podmiot i tak powinny być identyfikowane. Poszczególne elementy koncepcji muszą tworzyć 
jedną spójną koncepcję prezentującą kompletne spektrum działań realizowanych przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii. 

IV Materiały źródłowe 
Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy materiały: 

1. System Identyfikacji Wizualnej GUGiK w formacie PDF 
2. Logo GUGiK w wersji skróconej i pełnej (kolorowe, monochromatyczne) w formacie PDF, AI, 

CDR, TIFF, JPG lub PSD 
3. Logotyp projektu ZSIN 

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże fragmenty map oraz innych materiałów z państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia. 
Wymogi dotyczące informacji i promocji dla POPC dostępne są pod adresem: 
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow-w-programie/ 
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Księga znaków z wymogami dotyczącymi informacji i promocji POPC dostępny jest pod adresem: 
http://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/CPPC_ksi%C4%99ga-znaku.pdf 
Logotypy dla POPC w formacie JPG, GIF, EPS dostępne są pod adresem: http://cppc.gov.pl/do-pobrania/ 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie grafiki, zdjęcia oraz ewentualne inne materiały (np. diagramy) 
niezbędne do wykorzystania w pracach, odpowiadające tematyce Projektów (wraz z prawami autorskimi 
do ich wykorzystania i rozpowszechniania). 

V Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Opracowanie (i aktualizacja w przypadku projektu ZSIN) księgi znaku oraz logotypów 

 w dwóch wersjach: podstawowej oraz rozszerzonej (z akronimem projektu). 
Kolorystyka logotypów powinna zostać przedstawiona w modelach kolorystycznych: RGB, CMYK, 
Pantone coated oraz Pantone uncoated. Każdy wariant logo oraz każda wersja logo, powinny zostać 
przedstawione na tle jasnym, ciemnym, różnokolorowym, kolorowym jasnym oraz kolorowym ciemnym. 
Dodatkowo księga znaku powinna zawierać opis zasad rozmieszczania logotypów towarzyszących 
(darczyńców) oraz kolorystykę uzupełniającą.  
Logotypy poszczególnych projektów powinny zostać opracowane w taki sposób, że po złączeniu grafik 
tworzą jedną tematyczną grafikę łączącą trzy projekty, jednocześnie każdy z nich musi stanowić 
niezależny znak graficzny charakteryzujący konkretny projekt. 
 
Wykonawca przekaże: 

1. System Identyfikacji Wizualnej oraz Księgę znaku, w których zostanie graficznie, opisowo wraz z 
wymiarowaniem, przedstawiony rezultat prac: 

a) w formie drukowanej na grubym papierze (120g) oraz oprawione (po 2 egzemplarze dla 
każdego projektu), 

b) w formacie PDF – 3 szt. na nośniku optycznym lub USB; 
2. Poszczególne elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej dla każdego z projektów: 

a) wszystkie warianty i wersje logotypów w formacie PDF, AI, CDR, TIFF, JPG, PSD, EPS; 
b) wszystkie wykorzystane grafiki i zdjęcia w rozdzielczości min. 300 dpi w formacie 

TIFF, JPG; 
c) wszystkie wykorzystane fonty; 
d) wizualizacje przykładowych materiałów promocyjnych (CMYK) w formacie 

kompozytowy PDF, AI, CDR, TIFF, JPG, PSD, EPS. 

2. Przeprowadzenie monitoringu mediów 

Wykonawca przeprowadzi monitoring mediów: drukowanych (ogólnopolskich i regionalnych 

miesięczników, tygodników i innych periodyków), elektronicznych (stacje telewizyjne, rozgłośnie 

radiowe), internetowych (portale branżowe, fora internetowe, portale społecznościowe, itp.) pod kątem 

informacji związanych z realizowanymi projektami oraz tematyki okołoprojektowej. Wykonawca 

przeanalizuje również obecne strony internetowe prowadzone przez Zamawiającego, pod kątem 

ewentualnych zamian, które mogą mieć wpływ na wizerunek Zamawiającego, a tym na postrzeganie 

podejmowanych inicjatyw, np. realizowanych projektów. Na podstawie pozyskanych informacji 

Wykonawca przeprowadzi analizę i opracuje raport dotyczący postrzegania projektów oraz ich otoczenia 

w tym samego Zamawiającego. Raport powinien zawierać również propozycje działań do podjęcia, 

celem poprawy i ocieplenia wizerunku Zamawiającego w kontekście realizowanych projektów. Wyniki 
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analizy monitoringu mediów oraz propozycje przyszłych działań powinny mieć swoje odzwierciedlenie w 

koncepcji działań informacyjno-promocyjnych. 

3. Opracowanie koncepcji komplementarnego procesu informacyjno-promocyjnego 

W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, opisanego w dalszej części dokumentu, 

Wykonawca opracuje i przedstawi w postaci dokumentu, propozycję/koncepcję komplementarnego 

procesu informacyjno-promocyjnego, skierowanego do odbiorców projektów oraz propozycje 

dedykowanych działań dla wskazanych w Studiach Wykonalności poszczególnych grup odbiorców 

każdego z projektów. Dokument powinien zwierać przede wszystkim prace opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia, uzupełnione o propozycje prac, które Zamawiający planuje zlecić Wykonawcy w ramach 

budżetu roboczogodzin.  

Proces informacyjno-promocyjny ma na celu przede wszystkim informowanie i edukowanie z zakresu 

realizowanych projektów, ale również budowę pozytywnego wizerunku samego Zamawiającego.  

Koncepcja powinna zawierać produkty wraz z uzasadnieniem ich zastosowania oraz propozycją 

harmonogramu. Terminy realizacji prac, nie mogą być późniejsze, niż wskazane przez Zamawiającego. 

Koncepcja oraz proponowane działania i harmonogramy tych działań powinny być oparte również na 

wynikach monitoringu mediów. 

4. Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych oddzielnie dla każdego z 
projektów: 
1) wizytówki dla kierownika projektu po polsku i angielsku, 
2) wizytówki o wymiarach 11 x 15 cm, na drzwi, 
3) stopka maila, 
4) identyfikator konferencyjny o wymiarach nie mniejszych niż 80 x 120 mm, zawierający imię, 

nazwisko, nazwę organizacji, logotypy, skrócony program na odwrocie, 
5) zaproszenie na konferencję/seminarium, 
6) stopka i/lub nagłówek dokumentu w formacie A4, 
7) okładki i naklejki/nadruki na płytę CD/DVD, 
8) koperty B4 i B5  

 
5. Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych z wykorzystaniem połączonego 
logotypu projektów: 
1) identyfikator konferencyjny zawierający imię i nazwisko, nazwę organizacji, Logotypy, skrócony 

program na odwrocie, o wymiarach nie mniejszych niż 80 x 120 mm. 
2) zaproszenie na konferencję/seminarium, 
3) stopka i/lub nagłówek dokumentu w formacie A4, 
4) okładki i naklejki/nadruki na płytę CD/DVD, 
5) koperty B4 i B5 

 
6. Przygotowanie layoutu i projektu materiałów informacyjnych, a w przypadku postera, 
broszury i ulotki również opracowanie treści merytorycznej, dla: 
1) szablonu prezentacji multimedialnej, 
2) postera o wymiarach 70 x 100 cm (po 1 dla każdego projektu, w sumie 3) oraz w formacie A3 (po 1 

dla każdego projektu, w sumie 3), 
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3) naklejki o maks. wymiarach 5,5 x 10,0 cm, 
4) broszury o wymiarach 21 x 21 cm, 
5) ulotki format A4 i A5, 
6) newslettera format A4, 2 strony, 
7) wizytówek dla 3 kierowników projektów, 
8) wizytówek na drzwi, 
9) kopert B4 i B5, 

7. Przygotowanie projektu materiałów promocyjnych oraz projektu nadruku logotypów na 
materiałach – w dwóch wersjach: a) oddzielnie dla każdego z projektów oraz b) z wykorzystaniem 
połączonego znaku: 
1) notatnik A4 i A5, 
2) długopis, 
3) ołówek, 
4) teczka na dokumenty, 
5) smycz na identyfikator, 
6) torba tekstylna, 
7) kalendarz książkowy i kalendarz ścienny trójdzielny, 
8) power bank, 
9) pendrive/Dysk USB/Czytnik USB kart pamięci SD/microSD, 
10) podkładka na biurko (z mapą lub kalendarzem, zdzierana lub foliowana), 
11) tablica magnetyczna lub korkowa; 

Wykonawca przekaże projekty materiałów biurowych, informacyjnych oraz promocyjnych (CMYK, RGB) 
w formacie kompozytowym PDF, AI, CDR, TIFF, JPG, PSD, EPS, ponadto dla stopki i/lub nagłówka 
dokumentu format DOC/DOCX, dla szablonu prezentacji multimedialnej format PPT. 
 
8. Wykonanie oraz dystrybucja wybranych materiałów informacyjnych oraz promocyjnych. 
Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego uzasadnienia potrzeby wykorzystania w działaniach 
materiału promocyjnego (uwzględnione w planie działań informacyjno-promocyjnych). Co do zasady 
materiały promocyjne będą wykorzystywane jedynie jako element wspierający inne działania. W każdym 
przypadku materiał informacyjno-promocyjny musi zostać odpowiednio dopasowany do celu 
komunikacyjnego działania. W przypadku możliwości osiągnięcia celu komunikacyjnego bez korzystania 
z materiału informacyjno-promocyjnych, należy z materiału zrezygnować. 
Specyfikacja wydruku materiałów informacyjnych oraz promocyjnych: 
 

L.p. Przedmiot Szczegółowy opis materiału Liczba sztuk 

1. poster 
 

Wymiary: 70x100 cm oraz format A3 
Materiał: laminowany, gramatura min. 290 g/m2 
Obróbka: góra i dół plakatu usztywnione, na 
górze plakatów powinien znaleźć się min. 1 
zaczep umożliwiający umieszczenie plakatu na 
ścianie 

Po 5 szt. każdego 
rodzaju (w sumie 

30) 

2. naklejka Wymiary: mac 5,5x10 cm 
Materiał: wodoodporny, odporny na 
temperaturę, wydruk trwały 

100 

3. broszura Wymiary: 21x21 cm, 
Objętość: max 12 stron + 4 strony okładki 
Wydruk dwustronny w pełnym kolorze (4+4) 
Materiał: okładka – papier kredowy, matowy, 

1500 
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gramatura 250g/m2, lakier UV na zewnętrznych 
stronach (2 strony); strony wewnętrzne – papier 
kredowy, matowy, gramatura 200g/m2. 
Obróbka: zszywanie na grzbiecie 

4. ulotka Wymiary (rozłożona): szer. 297 mm, wys.: 
210mm 
Materiał: papier kredowy, matowy, gramatura 
250g/m2 
ulotka składana na trzy,  

trzy rodzaje po 500 
szt. (w sumie 1500 

szt.) 

5. wizytówki dla 
kierowników 
projektu 

Nadruk dwustronny w pełnym kolorze (4+4) z 
lakierem UV na wskazanych elementach  
Papier: gładki, matowy, gramatura min. 300g/m2 
Rozmiar: 50x90 mm 

trzy rodzaje po 100 
szt. (w sumie 300 

szt.) 

6. wizytówki na 
drzwi 

Nadruk jednostronny w pełnym kolorze (4+4) 
Rozmiar: 11 x 15 cm 

40 szt. 

7. koperty Format B4 oraz B5, nadruk jednostronny 
pełnokolorowy 

Po 500 szt. każdego 
formatu 

8. notatnik  Format A4, 50 kartkowy, szara kratka, na spirali, 
papier min. 80g/m2 

Po 500 szt. dla 
każdego projektu 

9. notatnik  Format A5, 50 kartkowy, szara kratka, na spirali, 
papier min. 80g/m2 

Po 500 szt. dla 
każdego projektu 

10. długopis Długopis metalowy z chromowanym 
wykończeniem oraz elementami gumowymi, 
wciskany 
Materiał: metal 
Wkład: niebieski 
Wymiary długopisu: długość 13,5 cm  średnica 9 
mm 

Po 500 szt. dla 
każdego projektu 

11.  ołówek Ołówek gruby JUMBO GRIP. 
Trójkątny kształt, wypustki pozwalające na pewny 
chwyt ołówka. 
miękkość: HB 
Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym 
długość ołówka: 17,5 cm. 
szerokość: 1 cm 

Po 500 szt. dla 
każdego projektu 

12. teczka na 
dokumenty 

Gramatura kartonu min. 350 g/m2, klapka 
wewnętrzna, nadruk pełnokolorowy 

Po 500 szt. dla 
każdego projektu 

13. kalendarz 
książkowy 

kalendarz w formacie A5, sztywna oprawa, druk 
kolorowy 
Kalendarz musi zawierać min. kalendarium 
2018r., plan urlopowy, terminarz miesięczny 

300 

14. kalendarz 
trójdzielny 

Wymiary kalendarza: min. 310 x 815 mm 
Główka kalendarza: wymiary:  310 x 210 mm, 
nadruk pełnokolorowy, uszlachetnianie: folia 
błysk; 
Plecki: papier: karton 300 g/m2, nadruk na dole 
pełnokolorowy;  
Kalendarium: papier: offset 80 g/m2, ilość 

300 
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kolorów: 2+0, okienko wskazujące aktualna datę 

15. podkładka na 
biurko 

Wymiary min.: 50x70cm 
150 

16. tablica 
magnetyczna 
suchościeralna 
lub korkowa 

Wymiary min. 90x60 cm, możliwość powieszenia 
tablicy w pionie lub poziomie, aluminiowa rama 
(w przypadku tablicy magnetycznej), wzmocnione 
krawędzie (w przypadku tablicy korkowej), 
ruchome haczyki do zawieszenia 

20 

 

W ramach przygotowania layoutów, projektów graficznych oraz wydruku wskazanych materiałów 

informacyjnych, promocyjnych oraz biurowych (pkt. 5-8) Wykonawca dobierze, zaproponuje i uzgodni 

z Zamawiającym odpowiednie fonty do materiałów oraz przekaże je Zamawiającemu. 

9. Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie ścianki wystawienniczej łukowej lub 
prostej typu pop up z trybunką, do wydruku solwentowego w pełnym kolorze o rozdzielczości min. 750 
dpi w formatach kompozytowy PDF, AI, CDR, TIFF, JPG, PSD, EPS. Projekt ma uwzględniać następujące 
elementy: 
1) wymiary ścianki ok. 2 x 3 m (3x3 moduły), 
2) lampy halogenowe 2 szt., 
3) materiał, z którego będą wykonane - PCV, 
4) kufer do transportu konstrukcji i grafiki pełniący funkcję lady, 
5) blat do kufra, 
6) grafikę z systemem do mocowania (listwy i taśmy magnetyczne), 
7) grafikę na kufer do transportu. 

 
10. Wykonanie roll-upów: 3 (trzech) o wymiarach 100x200 cm oraz 2 (dwóch) o wymiarach 150x200 
cm dla każdego z Projektów (łącznie 15 sztuk) 
 
11. Przygotowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej. 
Wykonawca wykona po 2 (dwie) tablice pamiątkowe dla każdego projektu, na płycie piankowo-
kartonowej o wykończeniu błyszczącym, z 4 (czterema) otworami do przymocowania na ścianie, o 
wymiarach minimalnych 30,0x42,0cm. Zamawiający umieści tablice w siedzibie Urzędu. 
 
12. Organizacja konferencji 
W planie działań Wykonawca uwzględni przygotowanie oraz organizację (dwóch) konferencji: 

 1 (jedną) jednodniową konferencję informacyjną dla Projektów na max. 300 osób,  

 1 (jedną) dwudniową konferencję podsumowującą realizację Projektów na max. 300 osób (maj – 
lipiec 2018). 

Przewidywany czas trwania jednego dnia konferencji – ok. 8 godzin, 
Wykonawca zapewni również, we współpracy z Zamawiającym, prelegentów na powyższe spotkania. 
Zamawiający przewiduje, iż wskazana liczba może zostać zmniejszona o maksymalnie 50 osób. 
W przypadku mniejszej liczby uczestników, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone 
proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych za catering i liczby uczestników, która 
wynikać będzie z różnicy między planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników konferencji (według cen 
jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym) – wynagrodzenie nie będzie mniejsze niż za 250 
uczestników. 
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W celu wykonania Usługi polegającej na organizacji konferencji Wykonawca jest zobowiązany w 
szczególności do: 
A. Obsługi konferencji: 
1. Zapewnienia w terminie konferencji sali konferencyjnej zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 w Warszawie, w miejscu reprezentacyjnym, o standardzie co najmniej czterogwiazdkowego 
hotelu (zgodnie z kategoriami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których świadczone są 
usługi hotelarskie) lub instytucji posiadającej równorzędną salę konferencyjną, na co najmniej 
300 osób (preferowana jest lokalizacja w centrum Warszawy lub blisko centrum, nie dalej niż 6 
km od Dworca Warszawa Centralna). Jednocześnie Zamawiający wymaga by obiekt był miejscem 
z dogodną komunikacją na miejsce konferencji z wykorzystaniem publicznych środków 
transportu (dojazd z dworca jednym środkiem komunikacji publicznej) – w odniesieniu do 
konferencji informacyjnej; 

 w Warszawie w miejscu reprezentacyjnym, o standardzie co najmniej czterogwiazdkowego 
hotelu (zgodnie z kategoriami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów, w których świadczone są 
usługi hotelarskie) lub instytucji posiadającej równorzędną salę konferencyjną, na co najmniej 
300 osób, w odległości do 2 km od Dworca Centralnego liczonej w linii prostej pomiędzy 
lokalizacją dworca, a wskazanego obiektu - w przypadku organizacji konferencji kończącej 
projekty.  

2. Obiekt musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (np. windy, oznakowanie wejść, 
wyjść, toalety).  
3. Zapewnienia wszystkich niezbędnych usług w obiekcie, w którym odbędą się konferencje; 
4. Zapewnienia dostępu do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu we wszystkich wykorzystywanych 
pomieszczeniach;  
5. Zapewnienia 4 bezpłatnych miejsc parkingowych na czas konferencji w obiekcie, w którym odbywają 
się prezentacje lub jego bezpośrednim sąsiedztwie; 
6. Zapewnienia w terminie konferencji w miejscu prezentacji zamykanej sali konferencyjnej dla 300 osób 
w ustawieniu klasowym, w podkowę lub teatralnym, o wysokości minimum 3 metrów w najniższym 
punkcie, wyposażonej w stałą klimatyzację, ekran o wymiarach minimum 2 x 3 metry (preferowany 
wysuwany z góry), rzutnik multimedialny, komputer/laptop kompatybilny z rzutnikiem i wyposażony w 
oprogramowanie umożliwiające realizację prezentacji podczas zjazdu, flipchart, nagłośnienie sali, 4 
mikrofony bezprzewodowe do jednoczesnego wykorzystania, dostęp do Internetu bezprzewodowego 
dla wszystkich uczestników oraz niezależnie przy stole prezydialnym dla 5 osób i na mównicy, 
dodatkowy ekran umożliwiający śledzenie wyświetlanych prezentacji przez osoby siedzące przy stole 
prezydialnym oraz prezentującego; 
7. Zapewnienia zaplecza w postaci pokoju do wykorzystania przez Zamawiającego, wyposażonego 
w minimum trzy biurka/stoły, krzesła dla sześciu osób, komputer stacjonarny z pakietem MS Office 
(2007 lub wyższy), drukarkę barwną laserową oraz infrastrukturę techniczną umożliwiającą podłączenie 
dodatkowego sprzętu (komputerów, laptopów, drukarek) i łączność z Internetem;  
8. Zapewnienia miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, gdzie w trakcie przerw 
w obradach będzie serwowana przerwa kawowa dla 300 osób. 
9. W trakcie przerw kawowych Wykonawca zapewni pięć rodzajów przekąsek, w tym: wybór ciastek i 
deserów, owoce, dekoracyjne kanapki lub tartinki, na pieczywie jasnym i ciemnym oraz kawę, herbatę, 
wodę mineralną gazowaną i niegazowaną oraz soki 100% (minimum dwa rodzaje serwowane 
w dzbankach); 
10. Zapewnienia restauracji lub osobnej sali w budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna, w 
której serwowany będzie lunch bufetowy z miejscami do siedzenia dla 300 osób jednocześnie w terminie 
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konferencji. Dla każdego uczestnika, Wykonawca zapewni minimum jedną zupę, cztery dania główne – 
ciepłe do wyboru, w tym jedno wegetariańskie (dopuszczalne danie rybne), trzy rodzaje dodatków, 
minimum cztery sałatki, minimum trzy rodzaje deseru oraz napoje jak w przypadku przerwy kawowej; 
11. Zorganizowania w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej stoiska recepcyjnego 
dedykowanego tylko dla uczestników konferencji z dostępem do prądu i Internetu, przez cały czas 
trwania konferencji.  
12. Wykonawca wydrukuje zaproszenia, agendę spotkania i koperty zgodne z zaakceptowanym 
wcześniej projektem. Zaproszenia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym. 
13. Wykonawca roześle zaproszenia w kopertach wraz z agendą do uczestników (poczta lub kurier) oraz 
w wersji elektronicznej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie nadania zaproszeń w 
wersji papierowej. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę adresową. 
14. Wykonawca przygotuje i wydrukuje identyfikatory konferencyjne – wykonane z tworzywa 
sztucznego lub kartonu 200g (w przypadku kartonu należy zastosować wodoodporną obwolutę) dla 
uczestników, którzy potwierdzą udział w konferencji  
15. Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za koordynację całości zleconych prac, w tym obsługi 
cateringu, kontaktu z hotelem i bieżących kontaktów z Zamawiającym w celu akceptacji poszczególnych 
etapów realizacji konferencji. Wyznaczona osoba będzie obecna w miejscu konferencji w trakcie trwania 
konferencji. 
16. Wykonawca będzie zobowiązany również do obsługi medialnej konferencji polegającej m.in. na:  

 pozyskaniu zainteresowania medialnego w mediach branżowych przekazanych przez 
Zamawiającego - Wykonawca przygotuje co najmniej dwie notatki prasowe (przed i po 
konferencji) oraz przekaże niniejsze notatki wybranym, wskazanym przez Zamawiającego 
reprezentantom wybranych mediów. Wykonawca przygotuje notatkę prasową informującą o 
nadchodzącej konferencji i przekaże ją mediom na 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) 
przed konferencją. Po zakończeniu konferencji Wykonawca przygotuje notatkę prasową 
podsumowującą i przekaże ją mediom nie później niż 1 dzień roboczy od zakończenia 
konferencji; 

 umieszczeniu informacji o konferencji na pasku informacyjnym pojawiającym się na co najmniej 
trzech portalach internetowych uzgodnionych z Zamawiającym po podpisaniu umowy; 

 stworzeniu dedykowanej strony transmisji, na której odbywać się będzie transmisja on-line; 

 przygotowaniu zapowiedzi promującej konferencję i osadzenia jej na stronach wskazanych przez 
Zamawiającego; 

 przygotowaniu informacji na temat konferencji, która zostanie umieszczona na stronach 
wskazanych przez Zamawiającego (odpowiednich portalach społecznościowych/branżowych) 
oraz zapewnienia transmisji on-line poprzez niniejsze kanały (player z funkcją full screen). 

B. Obsługa administracyjna i recepcja dla potrzeb konferencji 
1. Do zadań Wykonawcy należy organizacja oraz prowadzenie recepcji dla gości w postaci wydzielonego, 
przeznaczonego stanowiska dla potrzeb konferencji.  
2. Recepcja będzie zapewniona zgodnie z następującymi warunkami:   

 w dniu konferencji recepcja rozpocznie swoją pracę dwie godziny przed przewidywanym w 
agendzie konferencji terminem rozpoczęcia rejestracji uczestników; 

 dwie godziny przed przewidywanym w agendzie spotkania terminem rozpoczęcia rejestracji 
uczestników oraz podczas samej rejestracji Wykonawca zapewni obsługę co najmniej 2 (dwóch) 
osób na 50 uczestników konferencji, oraz po zakończeniu rejestracji do momentu zakończenia 
konferencji co najmniej 1 (słownie: jednej) osoby na 50 uczestników.  

3. Zadania Wykonawcy to przede wszystkim: 

 rejestracja uczestników konferencji (prowadzenie listy obecności); 
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 przygotowanie i wydawanie materiałów konferencyjnych przeznaczonych dla uczestników 
konferencji składających się z materiałów informacyjno-promocyjnych oraz identyfikatora ze 
smyczą zawierającego: imię i nazwisko, 

 udzielanie informacji dotyczącej spraw organizacyjnych spotkania; 

 zajmowanie się bieżącymi sprawami organizacyjnymi dotyczącymi konferencji; 

 stemplowanie i podpisywanie delegacji. 
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Zebrania potwierdzeń uczestnictwa w konferencji poprzez potwierdzenie przez uczestników 
własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionej przez Wykonawcę liście; Wykonawca 
przygotuje listę obecności uczestników konferencji. Lista obecności zawierała będzie co najmniej 
następujące informacje: numer porządkowy, imię i nazwisko uczestnika konferencji, nazwa 
instytucji, data konferencji, miejsce konferencji, miejsce na własnoręczny podpis; oryginały list 
obecności uczestników zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z raportem z konferencji; 

 Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z danymi osobowymi, o których mowa powyżej, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

C. Rejestracja elektroniczna 
1. Wykonawca zapewni rejestrację uczestnictwa w konferencji poprzez stronę internetową za pomocą 

elektronicznego formularza rejestracyjnego  
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji formularz rejestracyjny, który musi zawierać 

agendę konferencji, mapkę dojazdu do obiektu, w którym się odbędzie oraz odpowiednie logotypy. 
3. Wykonawca opracuje system kontroli dla elektronicznych formularzy, który umożliwi weryfikację 

wpisywanych danych (adresu mailowego) oraz uniemożliwi ponowną rejestrację tego samego 
adresu mailowego. Po przekroczeniu limitu miejsc, system zapisze kolejne osoby na listę 
rezerwową, informując je o tym fakcie poprzez email. Każdorazowo system wyśle potwierdzenie 
rejestracji lub informację o przyczynach uniemożliwiających rejestrację. 

4. Wykonawca zapewni administrowanie danymi osobowymi uczestników konferencji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

D. Oznaczenie miejsca konferencji 
1. Wykonawca przygotuje oznaczenie budynku, w którym zorganizowana będzie konferencja, w 

sposób gwarantujący bezproblemowe dotarcie uczestników do sali konferencyjnej i infrastruktury 
towarzyszącej m.in. zapewnieni oznakowanie informacyjne o spotkaniu w lobby obiektu i przy 
wykorzystywanych salach konferencyjnych. 

2. Wykonawca rozstawi ściankę wystawienniczą, roll up’y oraz rozwiesi agendę konferencji (min. 1 
egzemplarz w formacie min. A1) w sąsiedztwie stoiska recepcyjnego, lub bezpośrednim sąsiedztwie 
sali na czas trwania spotkania; 

3. Oznaczenie sal w budynku oraz informacja o konferencji muszą zostać wykonane wg projektu 
uzgodnionego z Zamawiającym. Dodatkowo Wykonawca zapewni minimum dwie osoby, które będą 
miały za zadanie informowanie oraz kierowanie uczestników konferencji do wybranych miejsc. 

E. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną konferencji (wykona i dostarczy w formie cyfrowej 
co najmniej 50 zdjęć dobrej jakości), w tym: 

 budynek, w którym odbędzie się konferencja, 

 tablice informacyjne, 

 sale konferencyjne, 

 prelegentów, 

 uczestników konferencji, 

 ogólny przebieg konferencji. 
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F. Materiały informacyjno – promocyjne 
Wykonawca wskaże 3 rodzaje materiałów promocyjnych, które będą nawiązywać do tematyki projektów 
i których wykorzystanie podczas konferencji będzie wskazane i uzasadnione. W pierwszej kolejności 
powinny być brane pod uwagę materiały już przygotowane oraz takie, dla których został opracowany 
projekt graficzny znakowania. W przypadku, gdy zaproponowane rodzaje materiałów nie będą spełniały 
oczekiwań Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia nowych propozycji. Po 
uzgodnieniu rodzajów materiałów promocyjnych, Wykonawca przygotuje, projekt znakowania 
materiałów, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tego 
projektu, przygotuje i dostarczy gadżety w liczbie niezbędnej do przekazania uczestnikom konferencji (w 
tym również prelegentom), nie mniejszej niż 350 szt. 
G. Rejestracja i transmisja on-line  
W ramach konferencji, zadaniem Wykonawcy będzie również:  
1. Zapewnienie obsługi realizatorskiej nagrywania obrazu i dźwięku całej konferencji; 
2. Przeprowadzenie transmisji on-line w internecie na stronie Wykonawcy wraz z zapewnieniem linka 

do strony transmisyjnej na stronie internetowej Zamawiającego oraz umieszczenie na stronie 
Zamawiającego; 

3. Przeprowadzenie transmisji on-line w Internecie na co najmniej dwóch portalach 
społecznościowych/branżowych. Portale społecznościowe/branżowe zostaną ustalone pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą; 

4. Przygotowanie zmontowanego materiału filmowego z nagrania konferencji. 
Wykonawca zorganizuje transmisję w dwóch wariantach: 

 audio (tylko dźwięk) - wymagana minimalna przepustowość łącza 56 kb/s (zwykły modem), 

 wideo (obraz i dźwięk) - wymagana minimalna przepustowość łącza 280 kb/s. 

 Strumień audio/wideo przekazywany na żywo z wydarzeń odbiorca będzie mógł odtworzyć w 
jednym z wielu programów do odtwarzania multimediów dostępnych dla różnych systemów 
operacyjnych (Windows, Linux, Macintosh). Transmisje będą dostępne na stronie internetowej wraz 
z instrukcją uruchomienia transmisji. 

 Wszystkie materiały filmowe będą zawierały planszę informującą o realizacji projektów w ramach 
PO PC, zgodną wytycznymi w tym zakresie. Materiały audio będą zawierały analogiczny komunikat 
czytany przez lektora. 

 Po zakończeniu transmisji materiał opatrzony napisami będzie dostępny na kanale Youtube 
Zamawiającego 

W ramach przygotowania zmontowanego materiału filmowego z nagrania konferencji nastąpi:  
1. Utrwalenie oraz montaż nagrania całego wydarzenia. (Archiwizacja materiału wyjściowego dobrej 

jakości HD (Bitrate pomiędzy 15 a 30 Mbps)). 
2. Materiał powinien być podzielony na kilka krótszych części tematycznych odpowiadających 

określonym zagadnieniom poruszanym podczas konferencji zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego. 

3. Stworzenie przez Wykonawcę klipu podsumowującego ok. 2 minut z udziałem lektora według 
wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym scenariusz klipu na 10 dni przed 
konferencją. 

4. Materiały filmowe powinny zostać zmiksowane z grafiką, planszami, belką z informacjami.  
5. Każdy film powinien rozpoczynać się od strony tytułowej zawierającej: nazwę konferencji, logotypy 

przekazane przez Zamawiającego, na kolejnym slajdzie informacji o prezentowanym prelegencie, 
zdjęcie wycięte z nagranego materiału i temacie wystąpienia.  

6. Materiał filmowy przekazany będzie na nośniku DVD (5 kopii materiału): w formacie  
7. (HD 1080i lub 720p), avi lub mpeg. 
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8. Materiał filmowy zostanie umieszczany na stronie internetowej Wykonawcy w jakości HD przez pół 
roku po odebraniu i akceptacji nagrania.  

9. Dostarczona przez Wykonawcę strona będzie pozbawiona znaków i loga Wykonawcy oraz innych 
form reklamy i promocji Wykonawcy ani znaków lub loga innych podmiotów, na których 
Zamawiający nie wyraził zgody. 

10. Umieszczenie przez Wykonawcę na stronie internetowej stopki z logotypami, które przekaże 
Zamawiający oraz umieszczenie w widocznym miejscu informacji o współfinansowaniu projektu. 
Wyświetlane informacje muszą być zgodne z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. 

11. Materiał filmowy zostanie umieszczony w postaci playera, bez potrzeby pobierania plików. 
12. Wykonawca zamieści na stronie prezentacje w postaci playera z możliwością również pobierania 

plików. 
13. Nad umieszczonym materiałem filmowym i prezentacją powinna być zamieszczona informacja o 

prelegencie i temacie. 
Termin przekazania zmontowanego materiału filmowego wynosi 10 dni kalendarzowych od daty 
transmisji. Zamawiający w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania materiału filmowego 
przekaże Wykonawcy decyzję o jego przyjęciu lub określeniu zmian i poprawek. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać w terminie 5 dni kalendarzowych poprawek. Po odebraniu poprawek 
Zamawiający ma 3 dni na sprawdzenie i akceptacje zmian. 
H. Zasady postępowania z danymi osobowymi 
1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji jest umowa zawarta przez 

Zamawiającego (Administratora danych) z Wykonawcą. 
2. Wszelkie dane uczestników konferencji w formie papierowej lub papierowej i elektronicznej na 

nośnikach danych Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
3. Przekazywanie danych uczestników konferencji oraz rejestracja korespondencji odbywa się z 

zachowaniem formy pisemnej.  
4. Dane osobowe potencjalnych uczestników konferencji przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko, 

adres e-mail, telefon kontaktowy (służbowy), reprezentowany podmiot. 
5. Dla zapewnienia poufności, dostępności i integralności przetwarzanych danych w systemie 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji, należy 
zastosować środki bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym. 

I. Nocleg (dot. konferencji dwudniowej) 
1. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni 70 uczestnikom konferencji jeden nocleg  z pierwszego 

na drugi dzień konferencji. 
2. Zamawiający wymaga, aby nocleg został zapewniony w pokojach dwuosobowych oraz 

jednoosobowych (każdy pokój z oddzielną łazienką) w zależności od wymagań zgłoszonych przez 
Zamawiającego na etapie rekrutacji uczestników, w standardzie co najmniej czterogwiazdkowym 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie).  

3. Dojazd z hotelu na miejsce konferencji powinien być możliwy jednym środkiem komunikacji 
miejskiej, bez przesiadek, do 20 minut jazdy. Dopuszczalne jest zakwaterowanie uczestników w 
maksymalnie 3 różnych obiektach. 

4. Dla osób korzystających z noclegu i uczestniczących w konferencji musi być przewidziane miejsce do 
złożenia bagażu w przypadku godzin wykwaterowania wcześniejszych niż godziny zakończenia 
konferencji. 

5. Zamawiający zaznacza, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za osoby faktycznie korzystające 
z noclegu. Po zakończeniu konferencji, Wykonawca przedstawi listę osób korzystających z noclegu.  
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13. Organizacja konferencji prasowych. 
Wykonawca zorganizuje 3 konferencje prasowe poświęcone projektom (jedna konferencja dla każdego 
projektu), z udziałem dziennikarzy z prasy, radia i TV, w tym z mediów o zasięgu regionalnym i 
ogólnopolskim. Termin konferencji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wynajęcie odpowiedniego pomieszczenia na konferencję prasową 
(sala konferencyjna w specjalnie dedykowanym na medialne wydarzenia miejscu lub sala konferencyjna 
w jednym z hotelów min. 3 gwiazdkowych na terenie miasta Warszawy – Centrum) oraz za zapewnienie 
poczęstunku dla uczestników konferencji w czasie jej trwania, w tym: kawa, herbata, soki, woda 
mineralna oraz ciasta i ciastka w ilości odpowiedniej do liczby uczestników. W dniu konferencji 
Wykonawca zapewni wynajem sali w godz. od 9:00 do 15:00. 
Do zadań Wykonawcy należeć będą m.in.: 

 przygotowanie pakietu prasowego, który powinien zawierać: komunikat prasowy, notatkę 
problemową, przedstawiającą tło poruszanych zagadnień, spis osób występujących na 
konferencji wraz z funkcją i kontaktem oraz krótkie notki o nich, ulotki i broszury na temat 
projektu, którego konferencja będzie dotyczyła oraz jego produktów (materiały udostępni 
Zamawiający); 

 zapewnienie/wynajęcie miejsca konferencji, 

 przygotowanie listy mediów, a po jej akceptacji przez Zamawiającego, przesłanie zaproszeń i 
uzyskanie potwierdzeń przybycia, 

 przygotowanie sali i recepcji dla dziennikarzy wraz ze sprzętem i wyposażeniem, zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego, na minimum godzinę przed rozpoczęciem konferencji, 

 odpowiednie oznaczenie miejsca konferencji, w tym sali konferencyjnej – oznakowanie powinno 
zostać wykonane zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, 

 zapewnienie poczęstunku przed konferencją, 

 zapewnienie sprawnego przebiegu konferencji pod względem organizacyjnym (w tym m.in. 
dbałość o ład i porządek na sali konferencyjnej, właściwą kolejność i treść dokonywanych 
prezentacji i wystąpień), 

 zapewnienie sprawnego przebiegu konferencji pod względem technicznym, 

 zapewnienie obsługi technicznej konferencji, 

 zapewnienie obsługi realizatorskiej nagrywania obrazu i dźwięku całej konferencji oraz 
przygotowanie zmontowanego materiału filmowego z tego nagrania, 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej – min. 50 zdjęć dobrej jakości, w tym m.in. budynku, w 
którym odbędzie się konferencja, tablic informacyjnych, sali konferencyjnej, prelegentów, 
uczestników konferencji, ogólnego przebiegu konferencji, 

 uzyskanie podpisów na liście obecności od uczestników konferencji, 

 sporządzenie pisemnej relacji z przebiegu konferencji prasowej i przekazanie jej bezzwłocznie 
Zamawiającemu, nie później niż dzień po konferencji, 

 wykonanie zadań po konferencji prasowej: m.in. przekazanie Zamawiającemu oryginałów list 
obecności uczestników po zakończeniu konferencji. 

Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować reprezentatywną salę na min. 30 miejsc, (krzesła w 
układzie teatralnym) z jednym korytarzem o szerokości minimum 1 metra. Ustawienie krzeseł powinno 
umożliwiać swobodne przejście uczestnikom. 

1. W sali zostanie zapewniony stół prezydialny z 5 krzesłami. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje 
się na wykorzystanie stołu prezydialnego, Wykonawca zadba, aby był przykryty jednolitym czystym 
suknem i zapewni tzw. koziołki z tytułami, imionami, nazwiskami uczestników konferencji.  

2. Sala powinna zostać przygotowana najpóźniej 1 godz. przed rozpoczęciem konferencji prasowej. 
3. Wykonawca zapewni co najmniej 5 mikrofonów bezprzewodowych oraz system nagłośnieniowy. 
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4. Wykonawca zainstaluje kostkę dziennikarską w celu podpięcia kamer i mikrofonów. 
5. Przed salą, w której będzie się odbywać konferencja prasowa, Wykonawca zapewni na 30 minut 

przed konferencją recepcję (stolik i dwa krzesła) i jej obsługę przez co najmniej jedną osobę w celu 
rejestracji przedstawicieli mediów i innych uczestników konferencji prasowej. 

6. Wykonawca zapewni dodatkowe krzesła w przypadku większej liczby mediów. 
 
14. Organizacja spotkań informacyjnych 
Wykonawca zorganizuje 3 jednodniowe spotkania informacyjne dla maksymalnie 50 osób – głównie 
młodzieży ponadgimnazjalnej. Zapewni pełną organizację w tym wynajem sali, nagłośnienie, oświetlenie, 
rejestrację uczestników.  
Do zadań Wykonawcy należy wybór miejsca spotkania i przedstawienie propozycji do akceptacji 
Zamawiającemu. Spotkania mogą odbywać się w dowolnym mieście na terenie Polski, które zapewni 
dobry dojazd dla uczestników. 
W przypadku spotkań informacyjnych Zamawiający oczekuje rejestracji materiału oraz jego przekazanie 
Zamawiającemu po zakończeniu spotkania, nie później jednak niż 7 dnia. Materiały muszą być zgodne ze 
standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.  

Zadania zlecane w ramach roboczogodzin 

1. Udział Zamawiającego w wybranych programach informacyjnych i publicystycznych 

 Zamawiający zakłada udział w wybranych programach publicystycznych radiowych lub 
telewizyjnych. Udział będzie związany z udostępnieniem produktów Projektów lub innym, 
ważnym z punktu widzenia rezultatów projektu, wydarzeniem. 

 Wykonawca zapewni i zorganizuje wystąpienia Zamawiającego w programach informacyjnych 
lub publicystycznych zaproponowanych przez Wykonawcę.  

 Wszelkie ewentualne koszty związane z udziałem w programie, pokrywa Wykonawca. 

2. Przygotowanie oraz dystrybucja prezentacji multimedialnych  

Wykonawca  wykona 4 prezentacje mutlimedialne, po jednej dla każdego z trzech projektów oraz jedną 
łączącą projekty POPC: CAPAP, K-GESUT, ZSIN 2, skierowane do odbiorców projektów oraz zestaw 4 
(czterech) prezentacji (po jednej dla każdego projektu oraz jednej łącznej) skierowanej do odbiorcy nie 
posiadającego wiedzy z zakresu geodezji, kartografii i informacji przestrzennej, które w prosty 
i przystępny sposób opiszą realizowane projekty. 
Przygotowane prezentacje muszą być kompatybilne z formatami *ppt, *pptx skierowane są do 
przedstawicieli grup docelowych projektów. Wszystkie prezentacje Wykonawca przekaże w otwartych 
plikach, pozwalający na modyfikację treści (tekstu i grafik) w dwóch wersjach językowych polskiej i 
angielskiej zapewniając tłumaczenie we własnym zakresie.  
 
Treść prezentacji multimedialnej dla każdego z trzech Projektów będzie wyjaśniać cel realizacji projektu 
oraz produkty jakie powstają w ramach realizacji Projektu. 
Prezentacja ma za zadanie w przystępnej i atrakcyjnej formie promować potencjalnym i obecnym 
użytkownikom możliwości oraz korzyści jakie przyniesie realizacja Projektów.  
W prezentacji powinny znaleźć się również przykłady zastosowania produktów Projektów. Za pomocą 
prezentacji komunikowane będą także cele, zadania i inne aspekty każdego Projektu. 
Prezentacja może mieć charakter animowany, zawierać zdjęcia, infografiki i elementy animacji. 
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Każda z prezentacji zawierać będzie odpowiedni materiał zdjęciowo-filmowy wraz komentarzem 
lektorskim uzupełnianym ewentualnie o wypowiedzi osób wskazanych przez Zamawiającego, co 
urozmaici narracje. 
Montaż prezentacji powinien zawierać dynamiczne połączenie technologii wizualizacyjnych: flash, 
animacje, fragmenty filmów wideo, interakcyjna nawigacja, a także odpowiednio dobrane napisy 
(istotne w prezentacji gdy zostanie wyciszony dźwięk) oraz oprawę muzyczną. 
Pozostałe wymagania: 

 Czas trwania: min. 3 – max. 5 min; 

 Komentarz lektorski przygotowany przez profesjonalnego lektora; 

 Wersja językowa: polska i angielska; 

 Całość materiału powinna być dostarczona w jakości umożliwiającej odtwarzanie w formacie full HD. 
Prezentacja przeznaczona będzie zarówno do publikacji na portalu, jak i do prezentowania w trakcie 
konferencji i różnych spotkań. Wymagane jest więc dostarczenie prezentacji w postaci umożliwiającej 
odtworzenie zarówno w trybie off-line jak i on-line. 
Prezentacja powinna mieć możliwość zatrzymania za pomocą klawiatury lub myszki. 
Prezentacja nie może wymuszać na użytkowniku instalacji dodatkowego oprogramowania poza 
komponentami standardowymi. Prezentacja powinna otwierać się na systemach operacyjnych 
Windows, MAC, Linux oraz działać na przeglądarkach z rodzin: Internet Explorer, Firefox, Chrome, 
Opera. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prezentację w dwóch wersjach: wielkoformatowej i 
skompresowanej. Wersja wielkoformatowa powinna umożliwiać wyświetlanie prezentacji bez straty 
jakości na ekranie o powierzchni min. 6 m2. Wersja skompresowana powinna zostać dostarczona w 
postaci pliku video (np. *.wmv, *mp4, *.avi) w celu publikacji w Internecie. Minimalna szerokość 
skompresowanego pliku powinna wynosić 640 px.  
 
W ramach prac nad przygotowaniem prezentacji dla każdego z Projektów, Wykonawca zobowiązany 
będzie do przygotowania co najmniej dwóch projektów prezentacji (scenariusz prezentacji, sposób jej 
wykonania wraz z propozycją zastosowania rozwiązań, przygotowania storyboardu). Po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania prezentacji zgodnie z 
wybranym przez Zamawiającego projektem. 
Poza treściami uzgodnionymi z Zamawiającym Wykonawca nie ma prawa do umieszczania innych treści 
w tym, między innymi, oznaczeń własnych, reklam własnych lub podmiotów trzecich. 
Ostateczna postać prezentacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów, projektów graficznych w ramach realizacji 
zamówienia należeć będą do Zamawiającego. 
W każdej prezentacji, w widoczny sposób należy umieścić następujące znaki: 

 Logotyp projektu (wersja kolorowa), 

 Logotyp Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (wersja kolorowa), 

 Logotyp POPC (wersja kolorowa), 

 Logotyp UE (wersja kolorowa). 
 
W każdej z prezentacji powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu na początku lub na końcu 
materiału. Plansza z informacją o współfinansowaniu, zawierająca wszystkie logotypy, powinna 
ukazywać się na ekranie nieprzerwanie przez 3 sekundy oraz zajmować co najmniej 25% powierzchni 
ekranu, na którym się ukazuje. 
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3. Przygotowanie oraz umieszczenie na właściwych stronach banerów reklamowych  

Wykonawca zapewni emisje reklam w Internecie w postaci banerów reklamowych o wymiarach 750 x 
200 pikseli (double billboard) oraz 750 x 100 pikseli (billboard) Banery umieszczone na portalach 
internetowych horyzontalnych (Onet.pl, WP.pl, Gazeta.pl itp.) top 10 wg. badań PBI/GEMIUS oraz w sieci 
GDN. Forma KPI - Clicks/CPC. GDN-Zasięg/ilość wyświetleń Banery prowadzą do strony projektu. 
Zamawiający określa liczbę nowych wizyt na wskazanych stronach zawierający treści o realizowanych 
projektach na poziomie  nie mniejszym niż 50 000 w trakcie realizacji zadania oraz średni czas spędzony 
na stronie na poziomie minimum 30 sekund dla liczby 30 000 odwiedzających w trakcie realizacji 
projektu. Emisje mają odbywać się na minimum 7 portalach branżowych lub informacyjnych, w tym 3 
o dziennej liczbie odwiedzin powyżej 1 miliona użytkowników. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
listę portali. 

4. Aktywność na wybranych forach branżowych 

Wykonawca będzie prowadził w dni robocze moderacje na wskazanych forach branżowych w godzinach 
8:00-17:00 oraz będzie przesyłał raport z przeprowadzonych działań w terminach i na zasadach 
uzgodnionych z Zamawiającym w Zamówieniu.  

5. Promocja za pomocą wybranych mediów społecznościowych 

Wykonawca będzie brał udział w redagowaniu profili, wskazanych przez Zamawiającego, w mediach 
społecznościowych przez okres i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym i opisanych w ewentualnym 
Zamówieniu. W przypadku materiałów video Wykonawca będzie współredagował także kanał na 
Youtube. Wykonawca przeprowadzi również kampanię serii postów sponsorowanych. 
Ewentualne grafiki zamieszczane we wpisach w mediach społecznościowych zostaną zaprojektowane 
przez Wykonawcę.  
 
6. Przygotowanie listy konferencji, sympozjów, targów i spotkań tematycznych Wykonawca 
przygotuje listę minimum 20 wydarzeń m.in.: konferencji, sympozjów, tragów i spotkań, związanych z 
tematyką Projektów, w trakcie których należy promować realizowane projekty. Ponadto Wykonawca 
opracuje harmonogram aktywności związanych z działaniami promocyjnymi na każdym wydarzeniu.  

7. Udział w wybranych konferencjach i spotkaniach 

Zamawiający weźmie udział w wybranych wydarzeniach zaproponowanych przez Wykonawcę lub 
wskazanych przez Zamawiającego. Liczba wydarzeń, charakter udziału oraz liczba uczestników 
Zamawiającego, zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie zamówienia prac. Wykonawca w ramach 
powyższego zadania wynegocjuje i opłaci koszt uczestnictwa w wybranym wydarzeniu, zapewni 
stanowisko dla Zamawiającego i oddeleguje 1 osobę do obsługi stoiska. 

8. Organizacja procesu edukacyjnego/informacyjnego dla interesariuszy projektów 

W ramach zadania Wykonawca udostępni przez cały okres trwania umowy oraz rękojmi, na własnych 
zasobach system wpierający działania promocyjne i edukacyjne wraz z pakietem multimedialnych 
materiałów edukacyjno-informacyjnych związanych z podniesieniem wiedzy w zakresie dostępu 
i przetwarzania danych przestrzennych systemów CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2. Materiały multimedialne 
zostaną przygotowane w wersjach dla osób dorosłych (obywateli, przedsiębiorców) oraz dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej, w ilości minimum 50 multimedialnych obiektów (5 min. animacje z wykorzystaniem 
efektu paralaksy, 2-5 min. materiały video z wypowiedziami ekspertów, interaktywne ćwiczenia 
z informacją zwrotną, 10 min. filmy interaktywne, 10 min. prezentacje multimedialne) dla każdej grupy. 
Dodatkowo materiały multimedialne dla każdej z grupy będą dostępne także w wersji dla osób 
niedowidzących (finalna liczba obiektów wyniesie nie mniej niż 200). Zamawiający oczekuje wykonania 
minimum pięciu 5-minutowych animacji, dziesięciu 2-5 minutowych materiałów video, piętnastu 
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interaktywnych ćwiczeń, piętnastu filmów interaktywnych oraz 5 prezentacji multimedialnych w każdym 
z przypadków. 
 
Proces informacyjny wspierający działania promocyjne i edukacyjne, wśród zdefiniowanych grup 
docelowych będzie realizowany na udostępnianym systemie wyposażonym w mechanizmy 
grywalizacyjne budujące zaangażowanie uczestników oraz wykorzystujących mechanizmy 
społecznościowe. Na kolejnych poziomach zaawansowania (minimum 3) będą udostępniane materiały 
multimedialne i powiązane z nimi zadania. W zamian za uczestnictwo w zabawie oraz realizacje 
wytyczonych celów, uczestnik będzie uzyskiwał dostęp do dodatkowych, wirtualnych przedmiotów. W 
związku z podejmowanymi działaniami promocyjnymi, niezbędne będzie sterowanie systemem poprzez  
wyznaczanie specjalnych zadań, wyzwań, nagród powiązanych z prowadzonymi kampaniami promocji 
projektu rozdzielnie dla wybranych grup użytkowników. System będzie dostarczać możliwość 
przeglądania profilu użytkownika przez pozostałych użytkowników aplikacji oraz pozwalać na znane z 
portali społecznościowych funkcjonalności jak lajkowanie, komentowanie, wyszukiwanie użytkowników, 
logowanie z posiadanych kont na serwisach społecznościowych, integracja z trzema wybranymi 
portalami społecznościowymi. System będzie realizował ponadto minimum cztery mechanizmy 
grywalizacyjne punkty, wyzwania, wyzwania grupowe oraz rankingi z nagrodami (które zapewni 
Wykonawca). Wyzwania będą realizowane w ramach kampanii - zbiorów zadań i wyzwań aktywnych w 
danym okresie. Kampanie mogą się na siebie wzajemnie nakładać, np. kampania całoroczna oraz 
kampania świąteczna. W ramach kampanii będą powstawały spersonalizowane dla kampanii materiały 
multimedialne związane z celem kampanii. 
Każdy nowy uczestnik będzie zdobywał pakiet startowy wirtualnej waluty, która będzie zbierana lub 
tracona w procesie edukacji i informowania realizowanym w ramach kampanii promocyjnych. 
Dodatkowe sumy wirtualnej waluty będzie można zbierać za aktywność oraz za wyzwania składające się 
z kilku zadań do zrealizowania w określonym czasie, jak również za wyzwania grupowe motywujące 
uczestnika do zebrania drużyny i wspólnej realizacji wyzwania. Aby wyzwanie grupowe zostało zaliczone, 
wszyscy gracze muszą wypełnić wymagania zadań. Wirtualną walutę będzie można wymieniać na 
materiały promocyjne opracowane i dostarczone w ramach projektu.  
System, jak i odpowiednie materiały multimedialne zostaną wykonane i udostępnione w technologii 
HTML5 Canvas oraz korzystanie z rozwiązania na wszystkich urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę 
internetową obsługującą standard HTML5 bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek.  

9. Przygotowanie gier tematycznych, w tym dedykowanych dla osób słabowidzących 

W ramach zadania Wykonawca opracuje i udostępni na systemie wspierającym proces informacyjno-
edukacyjny dwie miejskie gry edukacyjne wykonane w postaci aplikacji mobilnej na systemy operacyjne 
Android 4.4.2+ oraz iOS 8+. Umieszczenie aplikacji w sklepie będzie należało do Wykonawcy. Aplikacje 
będą zintegrowane i będą przekazywały dane z i do systemu wpierającego działania promocyjne 
i edukacyjne. Jedna gra będzie dedykowana dla osób dorosłych, druga dla młodzieży ponadgimnazjalnej. 
Obydwie grupy będą uwzględniały dostępność dla osób słabowidzących. Każda z gier będzie dotyczyła 
informowania i edukowania w zakresie dostępu oraz przetwarzania danych przestrzennych. Każda z gier 
będzie wykorzystywała rzeczywistość rozszerzoną w zakresie zaplanowanych bohaterów gry. Ponadto 
każda z gier będzie zawierała następujące funkcjonalności:    

 Text to speech (mówienie do użytkownika) w zakresie odczytywania materiałów z określonych 
źródeł informacji.  

 Geolokalizacja, określanie położenia użytkownika. 

 Wibracje, informowanie użytkownika za pomocą wibracji o sytuacji w grze. 

 Speech to text – rozpoznawanie mowy, reagowanie na podstawie wydawanych poleceń (słów) 
użytkownika. 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 22 

 Multiplayer - możliwość gry z innym graczem. 
Minimalny czas rozgrywki dla każdej z gier – 30 minut.  
Wykonawca przedstawi dodatkowe działania wykraczające poza przedstawiony powyżej zestaw. 
Wszystkie proponowane działania muszą uwzględniać cele realizowanych projektów oraz 
zidentyfikowane grupy odbiorców. 
W przypadku propozycji organizacji lub udziału w spotkaniach, czy konferencjach należy założyć wszelkie 
materiały niezbędne do realizacji takiego działania. 
W zakresie działań informacyjnych należy uwzględnić zasady opisane w dokumencie Polityka 
informacyjno-promocyjna GUGiK stanowiącym załącznik nr 6 do SOPZ.  

10.  Promocja linków w serwisie Google 

Wykonawca przeprowadzi  działania (w tym również reklamy płatne) mające na celu zwiększenie 

widoczności internetowej strony informacyjnej o projektach w wynikach wyszukiwania popularnych 

wyszukiwarek.  

11. Prowadzenie i aktualizacja serwisu internetowego 

Do zadań Wykonawcy należało będzie przede wszystkim opracowanie, redagowanie oraz aktualizowanie 
treści artykułów (w tym również artykułów eksperckich) na stronie informacyjnej o projektach, 
w zakresie tematycznym dot. projektów, aktualnych wydarzeń, osiąganych rezultatów, spotkań, 
ważnych wydarzeń itp..  
Wszystkie wytworzone materiały cyfrowe w postaci plików otwartych w wersjach umożliwiających ich 
wydruk oraz wykorzystanie/edycję zostaną dodatkowo nagrane na nośnik optyczny lub dysk USB i 
przekazane do Zamawiającego. 
 
12. Inne działania informacyjno-promocyjne 
Wykonawca wskaże inne działania, których konieczność realizacji wyniknie w trakcie trwania umowy lub 
na podstawie opracowywanych przez Wykonawcę raportów. 

Procedura zlecania i odbioru prac w ramach roboczogodzin 
Zamówienie prac w ramach budżetu roboczogodzin następować będzie zgodnie z poniższą procedurą: 
1. Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy Wezwanie do przedłożenia Propozycji, zawierające 

zakres prac do wykonania. 
2. Wykonawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty otrzymania Wezwania przekaże 

Propozycję, która zawierać będzie następujące elementy: 
1) Szczegółowy opis zakresu prac oraz sposób ich realizacji, wraz z uwarunkowaniami i 

ograniczeniami. 
2) Szczegółową wycenę zakresu prac (ilość roboczogodzin). 
3) Proponowany termin, do którego zrealizowany zostanie określony zakres prac.  

3. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Zamawiającego, co do warunków Propozycji, Zamawiający 
może: 

1) Odrzucić Propozycję całkowicie, o czym poinformuje Wykonawcę; 
2) Zażądać dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy dotyczących przedłożonej Propozycji; 
3) Zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu uzgodnienia warunków Zamówienia. 

4. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania od Zamawiającego 
żądania złożenia wyjaśnień.  
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5. Spotkanie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3 odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniu w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

6. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej Propozycji, Zamawiający przedkłada  
Wykonawcy Zamówienie, w którym określa: 

1) Zakres zamawianych prac; 
2) Wynagrodzenie za ich wykonanie; 
3) Termin wykonania zamawianych prac. 

7. Informacje zawarte w Zamówieniu ustalone są na podstawie Propozycji, o której mowa w pkt. 2, 
ewentualnych wyjaśnień zażądanych zgodnie z pkt. 3 ppkt. 2 lub ustaleń ze spotkania, o którym 
mowa w pkt. 3 ppkt 3. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji określonych w Zamówieniu prac za wynagrodzeniem 
określonym w Zamówieniu, rozlicznym wg wycenionej ilości roboczogodzin w terminie wskazanym 
w Zamówieniu, począwszy od dnia, w którym otrzyma Zamówienie. 

VI Terminy realizacji prac 
 
Wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 
1. Rozpoczęcie prac nastąpi z chwilą podpisania umowy. 
2. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany nie później niż do końca sierpnia 2018 roku.  
3. Dostarczenie produktów (odebranie produktów przez Zamawiającego) musi zostać przeprowadzone 

nie później niż zostało to określone w poniższej tabeli.  
4. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych produktów musi zostać uzgodniony 

z Zamawiającym. 
5. Zamawiający przyjmuje, że na potrzeby realizacji prac 1 miesiąc = 30 dni 
 

l.p. Nazwa produktu 
Maksymalny czas do 
zakończenia, od dnia 

zawarcia umowy 

1 
Opracowanie (i aktualizacja w przypadku projektu ZSIN) księgi 
znaku oraz logotypów  

2 miesiące 

2 Przeprowadzenie monitoringu mediów 1 miesiąc 

3 
Opracowanie koncepcji komplementarnego procesu 
informacyjno-promocyjnego 

1 miesiąc 

4 
Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych 
oddzielnie dla każdego z projektów 

3 miesiące 

5 
Przygotowanie layoutu i projektów materiałów biurowych z 
wykorzystaniem połączonego logotypu projektów 

3 miesiące 

6 
Przygotowanie layoutu i projektu materiałów informacyjnych, 
a w przypadku postera, broszury i ulotki również opracowanie 
treści merytorycznej 

3 miesiące 

7 
Przygotowanie projektu materiałów promocyjnych oraz 
projektu nadruku logotypów na materiałach 

3 miesiące 

8 
Wykonanie oraz dystrybucja wybranych materiałów 
informacyjnych oraz promocyjnych 

4 miesiące 

9 Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie ścianki 4 miesiące 
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wystawienniczej 

10 Wykonanie 3 (trzech) roll-upów  4 miesiące 

11 Przygotowanie projektu i wykonanie tablicy pamiątkowej  1 miesiąc 

12 Organizacja konferencji  (informacyjnej oraz końcowej) do dnia 28 sierpnia 2018 

13 Organizacja konferencji prasowych do dnia 28 sierpnia 2018 

14 Organizacja spotkań informacyjnych do dnia 28 sierpnia 2018 
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