Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
„Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”
Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17
w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”
Poddziałania 3.4.3 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020


Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia:
„DZIAŁANIA PROMOCYJNE DLA PROJEKTU PN.: OGRANICZENIE
TRANSPORTOWEJ W AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ” – część III.

NISKIEJ

EMISJI

2. Informacja ogólna o projekcie:
Sygnatura Projektu: RPDS.03.04.03-02-0001/17
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna, Działania nr 3.4
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.3 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –
ZIT AJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Celem realizacji projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej
poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
− Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich;
− Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze;
− Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2 - Liczyrzepa ER6 - Dolina Bobru;
− Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie;
− Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej - Osiedle Orle w Jeleniej Górze.
Cel zamówienia:
Tablice informacyjne/pamiątkowe stanowią element działań informacyjnych i promocyjnych, których
celem jest zwiększenie świadomości opinii społecznej na temat udziału środków Unii Europejskiej
w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 - 2020.
Działania informacyjne i promocyjne podejmowane w związku z realizacją Projektu pn.: „Ograniczenie
niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” w sposób bezpośredni będą służyły
informowaniu opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizacji Projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 i promocji unijnego źródła
dofinansowania Projektu.
3. Wymagania ogólne:
Działania objęte przedmiotem zamówienia będące częścią działań informacyjnych i promocyjnych
Projektu będą prowadzone w zgodności z następującymi dokumentami:
a) aktualnymi wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów
operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020;
b) podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie
informacji i promocji.
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego stosowania aktualnych na dzień podejmowania czynności
„Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata
2014 - 2020” wraz z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz monitorowania i uwzględniania ogłaszanych zmian
do w/w wytycznych.
https://zitaj.jeleniagora.pl/images/dokumenty/informacja_i_promocja/Podrecznik_wnioskodawcy_i_benef
icjenta_210717.pdf
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Wszystkie publikowane dokumenty związane z realizacją Projektu podawane do wiadomości publicznej
lub przeznaczone dla uczestników Projektu, w tym korespondencja, umowy zawierane
z podwykonawcami będą zawierały oznaczenia:
− znaku Funduszy Europejskich z nazwą „Fundusze Europejskie Program Regionalny”;
− znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej z nazwą „Rzeczpospolita Polska”;
− herb województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk”;
− znaku Unii Europejskiej złożonym z napisu „Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego”.
4. Zakres zamówienia:
1) Zaprojektowanie 9 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt graficzny na zadania ujęte w tabeli poniżej
i przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji.
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Ilość tablic
(szt.)

Wymiary tablic
(cm)

1

Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców
Śląskich

2

80 x 120

2

Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze

2

80 x 120

3

Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe
ER2 - Liczyrzepa ER6 - Dolina Bobru

3

80 x 120

4

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w
Sobieszowie

1

80 x 120

5

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej - Osiedle Orle
w Jeleniej Górze

1

80 x 120

Razem:

9

Tablice muszą mieć wymiary: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość). Znaki informacyjne muszą być
czytelne i wyraźnie widoczne (znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszy, tytuł projektu oraz cel
projektu muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni tablicy)
Tablica musi zawierać:
− nazwę Beneficjenta;
− tytuł Projektu;
− cel Projektu;
− znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”;
− adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Wzór:

2

Obowiązkowy wzór tablic:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_20142020_2017.pdf#%5B%7B%22num%22%3A223%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22n
ame%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C842%2C1%5D
2) Wykonanie zaprojektowanych tablic wraz z konstrukcjami umożliwiającymi ich trwały montaż
w gruncie. Tablice mają być wykonane z trwałego materiału (np. blacha ocynkowana, podwójnie
zaginana krawędziowo), w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz,
śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti), gwarantującej trwałość przez okres minimum pięciu lat
(grafika kolorowa na folii wylewanej laminowanej laminatem wylewanym anty - UV druk twardym
solwentem o rozdzielczości 360 dpi). Tablice powinny być wyeksponowane przez okres trwania
prac, aż do zakończenia Projektu. Miasto Jelenia Góra znajduje się w III strefie wiatrowej
(24-47 m/s) oraz w 1 strefie śniegowej. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o stan techniczny
ww. tablic i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Nieczytelne tablice należy
wymienić lub odnowić w okresie ich gwarancji.
3) Montaż tablic w miejscu realizacji poszczególnego zadania inwestycyjnego realizowanego
w ramach Projektu. Podział na poszczególne zadania zawiera tabela w pkt. 4 ppkt 1).
Dokładną lokalizację (miejsce) montażu wskaże Zamawiający.
Tablice należy zamontować na metalowym stelażu i metalowych słupkach trwale związanych
z gruntem, minimalna odległość dolnej krawędzi tablicy od ziemi: 150 cm.
Dodatkowe wymagania:
− Wykonawca wykona projekt graficzny planszy tablic informacyjnych, pamiątkowych zgodnie
z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu;
− Wykonawca wykona projekt techniczny konstrukcji tablicy wraz z jej kolorystyką i przedstawi
go do akceptacji Zamawiającego w plikach pozwalających na ich bezpośrednie wykorzystanie
oraz ewentualną edycję (nośnik elektroniczny);
− Wykonawca wykona tablice informacyjne/pamiątkowe i zamontuje/ustawi je w miejscu wskazanym
przez
Zamawiającego
oraz
dostarczy Zamawiającemu
dokumentację
fotograficzną
zamontowanych tablic w wersji elektronicznej (płyta cd/dvd);
− dobór kształtowników, rodzajów połączeń muszą spełniać warunki obciążeń wiatrowych dla strefy
Jeleniej Góry – Jelenia Góra znajduje się w III strefie wiatrowej.


Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania projektu tablic ustala się do 7 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia
30.08.2019 r.
2. Termin wykonania oraz montażu tablic ustala się w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy,
tj. nie później niż do dnia 30.08.2019 r.



Informacje dodatkowe:
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacja
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:
a) zaprojektowania tablic informacyjnych/pamiątkowych – 9 szt.;
b) wykonania, montażu tablic informacyjnych/pamiątkowych – 9 szt.
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