Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Kielce, dnia 24.08.2015r.
NO.26.9.2015.1

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu „Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” podczas Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu .

1. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1) Promocja projektu podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
(okres od 16 do 22 września) poprzez opracowanie 4 artykułów prasowych, na podstawie
informacji przekazanych i autoryzowanych przez Zamawiającego, które mają ukazać się
na ½ strony w dzienniku regionalnym (wydawnictwo ukazujące się codziennie) –
jako potwierdzenie publikacji należy przedstawić (przedłożyć) oryginał publikatora
z materiałem promocyjnym.
2) Przygotowanie i zamieszczenie w autobusach komunikacji miejskiej 300 plakatów
A3 informujących o promocji projektu, o którym mowa w pkt. 5, podczas pikniku
rodzinnego. Projekt plakatów powinien być dostarczony do Zamawiającego w celu jego
akceptacji do dnia 10.09.2015r. Plakaty powinny być zamieszczone w autobusach
Komunikacji Miejskiej do dnia 15.09.2015r.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji fotograficznej
z realizacji przedmiotu zamówienia (na płycie CD/DVD).
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4) Promocja
w

projektu

Kielcach

podczas

podczas

pikniku

rodzinnego

organizowanego

odbywającego

Europejskiego

Dnia

się
bez

na

Rynku

Samochodu,

w dniu 19 września 2015 roku w godzinach 13:00 – 17:00 (piknik nie będzie miał
charakteru imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych):
a. organizacja stoiska dla projektu - zapewnienie odpowiednio zadaszonej sceny
(o wymiarach min. 7x6m, umożliwiającej występy zespołów), namiotu (garderoby);
b. zapewnienie nagłośnienia oraz obsługi technicznej;
c. zapewnienie

profesjonalnego

konferansjera:

osoby

przekazującej

informacje

o projekcie, przeprowadzającej konkursy itp.,
d. ustawienie obok EKRANU DIODOWEGO P6 o wymiarach min. 3m x 4m, na którym
będą wyświetlane filmy i zdjęcia o projekcie (filmy oraz zdjęcia dostarczy
Zamawiający),
e. przygotowanie i realizacja programu promocji projektu przez cały czas trwania pikniku
(przeprowadzenie konkursów wiedzy o projekcie dla różnych grup wiekowych,
zapewnienie programu artystycznego w przerwach między konkursami i prezentacjami)
f. przygotowanie dokumentacji fotograficznej z imprezy (na płycie CD/DVD)
5) wypracowanie we współpracy z ZTM scenariusza imprezy, który musi obligatoryjnie
zawierać elementy merytoryczne wskazane przez Zamawiającego. Scenariusz imprezy
musi być zaakceptowany przez ZTM najpóźniej do 15 września 2015r.
6) Przygotowanie rekwizytów, sprzętu, materiałów niezbędnych do przeprowadzania
konkursów)
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren w trakcie trwania imprezy.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Powierzone obowiązki Wykonawca zobowiązany jest wypełnić z należytą starannością, w
sposób zgodny z warunkami ustalonymi w ramach przeprowadzonej procedury wyboru
Wykonawcy.
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5. Wykonawca powinien określić maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną na 3
dni przed terminem imprezy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie na scenie rozstawić tablicę ( roll – up) promującą
projekt.
Tablica ma posiadać wymiary: 200x100 cm (+/- 2 cm) i ma być wykonana z grubo
laminowanego papieru fotograficznego na aluminiowej stopie z wymienną kasetą.
Dopuszcza się inny rodzaj materiału, na którym będzie wykonany nadruk, jednak musi być
on

wykonany

z

materiału

wysokiej

jakości,

spełniającego

wszelkie

wymogi

bezpieczeństwa produktu, w tym: atest niepalności, materiał musi być sztywny,
co zapobiega zawijaniu się boków.
Nadruk na tablicy powinien być w pełnym kolorze, jednostronny, 4+0 CMYK,
a kolor/grafika zabezpieczona podwójnym laminatem o wysokiej odporności na
uszkodzenia. Nadruk powinien zawierać logo PO RPW, herb Miasta, emblemat UE
odwołaniem słownym do UE i EFRR, hasło programu – zgodnie z podręcznikiem „Zasady
promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” (wydanie,
grudzień 2010).
Tablica powinna posiadać stabilny maszt aluminiowy odporny na wygięcia, dwie stopy
aluminiowe, kaseta aluminiowa z mechanizmem rolującym, aluminiowa górna listwa
zatrzaskowa,

wysokiej jakości wydruk, elegancki futerał z trzema uchwytami do

przenoszenia (w kolorze czarnym).
Tablica po zakończeniu pikniku ma być przekazana do ZTM, zapakowana w pokrowiec
zabezpieczony w transporcie przed uszkodzeniami + opis pokrowca (rodzaj i ilość
elementów).
Tablica musi być objęta dwunastu miesięczną gwarancją na produkt.
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7. Wykonanie i dystrybucja gadżetów promocyjnych podczas pikniku rodzinnego:
Tabela 1. Gadżety:
L.p.

Nazwa

1. Tablica rozkładana roll-up

2. Dwustronna kurtka
przeciwdeszczowa z
odblaskowym kapturem

Liczba
Opis wykonania
sztuk
1
Wymiary: 200x100 cm (+/- 2 cm)
Materiał: grubo laminowany papier fotograficzny, stopa
aluminiowa z kasetą wymienną. Dopuszcza się inny rodzaj
materiału, na którym będzie wykonany nadruk, jednak musi być
on wykonany z materiału wysokiej jakości, spełniającego
wszelkie wymogi bezpieczeństwa produktu, w tym: atest
niepalności, materiał musi być sztywny, co zapobiega zawijaniu
się boków.
Rodzaj nadruku: pełen kolor, jednostronny, 4+0 CMYK.
Kolor/grafika zabezpieczona podwójnym laminatem o wysokiej
odporności na uszkodzenia
Wyposażenie: stabilny maszt aluminiowy odporny na wygięcia,
dwie stopy aluminiowe, kaseta aluminiowa z mechanizmem
rolującym, aluminiowa górna listwa zatrzaskowa, wysokiej
jakości wydruk, elegancki futerał z trzema uchwytami do
przenoszenia (w kolorze czarnym).
Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta, emblemat UE
odwołaniem słownym do UE i EFRR, hasło programu – zgodnie
z podręcznikiem „Zasady promocji projektów dla Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” (wydanie, grudzień
2010).
Pakowanie: pokrowiec zabezpieczony w transporcie przed
uszkodzeniami + opis zawartości pokrowca (rodzaj i ilość
elementów).
Uwagi: min. 12 miesięczna gwarancja na produkt
250 Opis:
Zamykana
na
zamek
błyskawiczny
kurtka
przeciwdeszczowa dwustronna ze stójką i kapturem.
Z jednej strony jednolity granatowy kolor kurtki i kaptura.
Z
drugiej strony kaptur w kolorze żółtym odblaskowym; kurtka –
rękawy granatowe, od ramion do linii bioder kolor żółty
odblaskowy (wyglądem przypominający kamizelkę odblaskową:
min. 2 pasy z taśmy pryzmatycznej fluorescencyjnoodblaskowej w srebrnym kolorze, jeden pas taśmy naszyty z
przodu i tyłu kurtki na wysokości barków, drugi pas poniżej
klatki piersiowej z przodu i z tyłu), pozostała część kurtki od
linii bioder granatowa. Mankiety na rękawach na ściągaczach.
Kaptur i dół kurtki ściągany na troczki zakończone plastikowymi
stoperami w kolorze granatowym. Szwy równe w kolorze kurtki,
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3. Etui na dokumenty

250

4. Etui na wizytówki i karty
kredytowe

250

podklejenia niewidoczne.
Materiał: poliester, nylon
Kolor: Granatowy
Waga: ok. 0,440 kg/szt.
Wielkość artykułu: M/L, XL/XXL
Znakowanie: Sitodruk, rozmieszczenie i wielkość znaków/
logotypów ma być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta
Kielce, emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: woreczek/etui w kolorze granatowym zamykane
na zamek błyskawiczny wykonane z tego samego materiału co
kurtka. Szwy równe w kolorze kurtki, podklejenia niewidoczne;
zbiorczo w kartony + opis kartonu (rodzaj materiału + ilość).
Opis: Wykonane ze skóry naturalnej praktyczne etui
na dowód osobisty, prawo jazdy i dowód rejestracyjny.
Po otwarciu etui z lewej strony 2 kieszonki transparentne na
dowód osobisty i prawo jazdy, z prawej 1 kieszonka
transparentna na dowód rejestracyjny. Szwy równe
w kolorze etui, podklejenia niewidoczne.
Kolor: brązowy
Wymiary etui: 95x120x6 mm (+/- 0,2 cm)
Znakowanie: tłoczenie/grawer. Rozmieszczenie i wielkość
znaków/ logotypów ma być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta
Kielce, emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: pakowane w beżowe kartonowe opakowanie
upominkowe, zbiorczo w kartony + opis kartonu (rodzaj
materiału + ilość).
Opis: Wykonane ze skóry naturalnej praktyczne etui na
wizytówki i karty kredytowe. Po otwarciu etui z lewej strony
minimum 2 kieszonki
na karty kredytowe, z prawej
1 rozszerzana kieszonka na wizytówki, na której znajdują się
dwie kieszonki na karty kredytowe. Szwy równe w kolorze etui,
podklejenia niewidoczne.
Kolor: brązowy
Wymiary etui: 70x110x10 mm (+/- 0,2 cm)
Znakowanie: tłoczenie/grawer. Rozmieszczenie i wielkość
znaków/ logotypów ma być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta
Kielce, emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: pakowane w estetyczne beżowe kartonowe
opakowanie upominkowe, zbiorczo w kartony + opis kartonu
(rodzaj materiału + ilość).
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5. Torba podróżna

250

6. Kosmetyczka podróżna

250

Opis: Obszerna torba podróżna z dużą kieszenią główną,
kieszenią przednią i dwiema bocznymi. Pomysłowo
zaprojektowany przedłużony zamek błyskawiczny komory
głównej pozwala na jednoczesne otwieranie klapy z boku torby
i szybsze znalezienie ubrania w jej wnętrzu. Przednia
i boczna kieszeń zamykane na zamek błyskawiczny.
Szwy równe w kolorze torby, podklejenia niewidoczne.
Regulowany i odpinany pasek na ramię
Wykonanie: materiał Oxford
Waga: ok. 0,82 kg.
Wymiary: 530x320x320 mm (+/- 1 cm)
Kolor: czarny
Znakowanie:
sitodruk/termotransfer.
Rozmieszczenie
i wielkość znaków/ logotypów ma być uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo
PO RPW, herb Miasta Kielce, emblemat UE z odwołaniem
słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: worek foliowy, zbiorczo w kartony + opis
kartonu (rodzaj materiału + ilość)
Opis: Podróżna kosmetyczka, rozkładana i wyposażona
w haczyk pozwalający na jej wygodne zawieszenie, aby mieć
wgląd w zawartość. Pomysłowo zaprojektowany przedłużony
zamek błyskawiczny komory pozwala na otwieranie klapy
z przodu i przy pomocy haczyka, mocowanego do uchwytu po
wewnętrznej stronie klapy, możliwe zawieszenie kosmetyczki.
Wewnętrzna strona klapy posiada min. dwie kieszenie wykonane
z materiału, zamykane na zamki błyskawiczne. Komora
kosmetyczki posiada kilka przegród wykonanych z mocnej
siatki, przystosowanych do umieszczenia takich rzeczy jak
szczoteczka do zębów, duża pasta czy butelka szamponu.
Na zewnątrz kosmetyczki wygodny uchwyt na klapie.
Wewnętrzna strona klapy i wnętrze kosmetyczki obszyte
materiałem w kolorze kosmetyczki, zamek błyskawiczny i szwy
w kolorze kosmetyczki, podklejenia równe, niewidoczne.
Materiał: poliester 600D
Kolor: czarny
Wymiary: 210x230x100 mm (+/- 1 cm)
Znakowanie:
sitodruk/termotransfer.
Rozmieszczenie
i wielkość znaków/ logotypów ma być uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo
PO RPW, herb Miasta Kielce, emblemat UE z odwołaniem
słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: worek foliowy, zbiorczo w kartony + opis kartonu
(rodzaj materiału + ilość).
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7. Zestaw piśmienny
dwuelementowy

200

8.

200

Długopis z końcówką do
ekranów dotykowych

Zestaw
piśmienny
dwuelementowy
składający
się
z długopisu i ołówka automatycznego.
Materiał: metal
Wymiary
elementów
zestawu
(długopis,
ołówek):
135 x 10 mm (+/-20%)
Kolor elementów zestawu (długopisu i ołówka): do ustalenia z
Zamawiającym jednak nie mogą to być kolory agresywne,
jaskrawe zlewające się z wykonanym nadrukiem; preferowane
kolory: niebieski, czarny, grafitowy, srebrny
Wkład: niebieski/ czarny
Znakowanie: grawer laserowy na każdym z 2 elementów
zestawu tj. na długopisie i ołówku
Zawartość graweru: Logo PORPW, herb Kielc z podpisem
GMINA KIELCE, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem
słownym do UE i EFRR (w podanej kolejności – od lewej
strony); dodatkowo Wykonawca może wykonać hasło
promocyjne PORPW.
Zamawiającemu zależy, aby zamieszczony grawer był trwały,
wykonany w sposób czytelny i estetyczny, gdyż tylko wtedy
spełni swoje zadanie.
Materiał: metalowy korpus łączony z tworzywem sztucznym
(końcówka do ekranów dotykowych)
Wymiary długopisu: 135 x 10 mm (+/-20%)
Kolor długopisu: do ustalenia z Zamawiającym jednak
nie mogą to być kolory agresywne, jaskrawe zlewające się
z wykonanym nadrukiem; preferowane kolory: niebieski, czarny,
grafitowy, srebrny
Wkład: niebieski/ czarny
Znakowanie: grawer laserowy na każdym długopisie
zawierające: Logo PORPW, herb Kielc z podpisem GMINA
KIELCE, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE
i EFRR (w podanej kolejności – od lewej strony), dodatkowo
Wykonawca może wykonać hasło promocyjne PORPW.
Rozmieszczenie i wielkość znaków/logotypów ma być
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Zamawiającemu zależy, aby zamieszczony grawer był trwały,
wykonany w sposób czytelny i estetyczny, gdyż tylko wtedy
spełni swoje zadanie.
Metoda
znakowania:
grawer
laserowy/tampodruk
- do ustalenia z Zamawiającym. Zamawiającemu zależy, aby
zamieszczony nadruk był trwały, wykonany w sposób czytelny
i estetyczny, gdyż tylko wtedy spełni swoje zadanie.
Opakowanie
jednostkowe:
plastikowe
etui
z przezroczystym wieczkiem lub całkowicie transparentne
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zaakceptowane przez Zamawiającego.
9.

Pamięć USB Pendrive

10. Łamigłówka typu puzzle

200

200

Pamięć USB pendrive o pojemności pamięci co najmniej 16 GB,
wykonany w technologii 3.0, kompatybilny z systemami
operacyjnymi min. Windows/MacOS/LinuxUSB, wyposażony
w ochronę złącza USB, smycz
Materiał: metal, metal/plastik,
Kolor USB Pendrive i smyczy: do ustalenia z Zamawiającym
jednak nie może to być kolor agresywny, jaskrawy czy też
zlewający się z wykonanym nadrukiem; preferowane kolory:
srebrny, czarny, niebieski; smycz - materiał poliestrowy
Znakowanie i Wymiar pamięci USB ma umożliwiać
wykonanie trwałego graweru o następującej zawartości:
- na jednej stronie USB: Logo PORPW, herb Kielc z podpisem
GMINA KIELCE, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem
słownym do UE i EFRR (w podanej kolejności – od lewej
strony);
Metoda znakowania: grawer laserowy;
Zamawiającemu zależy, aby zamieszczony grawer był trwały,
wykonany w sposób czytelny i estetyczny, gdyż tylko wtedy
spełni swoje zadanie;
wyklucza się Pamięci Pendrive w formie karty (typu karta
kredytowa), opaski i długopisu;
Rozmieszczenie i wielkość znaków/logotypów ma być
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wymiar pamięci USB: 50x7x18 mm
Opakowanie jednostkowe: estetyczne pudełko podarunkowe
kartonowe lub aluminiowe, przeznaczone na Pamięci USB
z wkładką z gąbki dopasowaną do kształtu Pamięci USB.
Opakowanie ma być zaakceptowane przez Zamawiającego.
Łamigłówka typu puzzle 500 – 560 elementów
Puzzle z co najmniej jednego, dostarczonego przez
Zamawiającego zdjęcia wraz z nadrukowanymi logotypami:
Logo PORPW, herb Kielc z podpisem GMINA KIELCE, flaga
Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFRR
Materiał z jakiego wykonane będą puzzle: tektura lita
introligatorska o grubości min.1,5 mm, skaszerowana
wydrukiem na papierze kredowanym min 150g/m2 lub
płótnowanym min.100g/m2, CMYK 4/0;
Rozmiar obrazka/ plakatu po ułożeniu puzzli: 480-580mm x
340-420 mm
Opakowanie jednostkowe: pudełko dwuczęściowe wieczko +
denko z tektury litej introligatorskiej grubości min.1,2 mm
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oklejanej wydrukiem na papierze kredowanym min. 135g/m2 lub
płótnowanym min. 100g/m2, CMYK 4/0; opakowanie
zabezpieczone folią termokurczliwą;
Opakowanie jednostkowe ma zawierać co najmniej: obrazek
puzzli spakowanych w środku wraz z ww. logotypami , opis:
Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym” Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”.
Wymiary opakowania jednostkowego/pudełka min. 200x150x30
mm. - max. 400x300x70mm
Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt puzzli (wraz
z obróbką zdjęcia przekazanego przez ZTM) i ich opakowania.
Projekt puzzli z opakowaniem ma być uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiającemu zależy,
aby puzzle były wykonane w sposób estetyczny i trwały.
11. Kalendarz trójdzielny na rok
2016

100

12. Kalendarz książkowy na rok
2016

100

Wymiary: główka 330x230 mm, plecy: 330 x 610 mm;
kalendaria: 310 x 145 mm.
Surowiec:
główka:
karton
trzywarstwowy
oklejany
introligatorsko z zakładkami kartonem jednostronnie kredowym
Alaska 250 g/m2.
Wykończenie: trzy oddzielne składki kalendarium (3 x 12
kartek + plecki), papier środkowego kalendarium w kolorze
białym, we wszystkich trzech kalendariach podane będą: nazwy
miesięcy, tygodni i dni – w języku polskim i angielskim, a także
imieniny języku polskim, możliwość mocowania do ściany.
Rodzaj nadruku: nadruk pełno kolorowy (4+0), CMYK lakier
UV na główce.
Zawartość nadruku: reklama projektu w główce (zgodnie
z zaakceptowanym projektem), informacja teleadresowa Urzędu
Miasta Kielce w dolnej części kalendarza lub między
kalendarium. Dodatkowo logo PO RPW, herb Miasta, emblemat
UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Pakowanie: po 1 szt. w kopertę + zbiorczo w kartony + opis
zawartości kartonu (rodzaj materiału + ilość).
Projekt + produkcja (przygotowanie techniczne i graficzne) +
dostawa.
Format: B5.
Rozmiar: ok. 172 x 240 mm.
Surowiec: okładka sky w kolorze granatowym, kalendarium –
offsetowy ok. 80 g/m2, bezchlorowy, chamois lub biały;
wklejka informacyjna – ok. 120 g/m2.
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13. Torba papierowa,
reklamowa
340x240x100mm(+15%)

150

14. Torba papierowa,
reklamowa
240x320x90mm(+15%)

150

Zawartość: układ tygodniowy (tydzień na dwóch stronach),
wycięte registry, imieniny i święta, atlas z mapami (pełen kolor),
wstążka wewnątrz kalendarza, część informacyjna zawierająca
co najmniej: numery kierunkowe, międzynarodowe, odległości
drogowe, notes teleadresowy, mapa Polski, mapa Europy. Bez
stopki wydawniczej.
Dodatkowo: wklejka informacyjna (treść uzgodniona
z Zamawiającym) , na początku kalendarza - 2 strony, druk
pełno kolorowy,
dwustronny (4+4)
Rodzaj druku: druk offsetowy wysokiej jakości.
Nadruk na okładce: tłoczenie - logo PO RPW, herb Miasta,
emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości kartonu
(rodzaj materiału + ilość).
Projekt + produkcja (przygotowanie techniczne i graficzne) +
dostawa.
Wszystkie elementy terminarza muszą być trwale
przymocowane, kartki nie mogą samoczynnie wypadać, okładka
nie może się odklejać, kartki oraz okładka nie mogą nosić
śladów przebarwień, ani innych widocznych uszkodzeń.
Materiał: biały papier kredowany 200g/m2 (+/-15%), laminat
mat,
Wymiary: 340x240x100mm(+15%)
Wykończenie: wzmocnienia górne, usztywnienie krawędzi
górnej i spodu tekturką introligatorską, uchwyt sznurkowy
bawełniany, przeplatany koloru białego, druk offsetowy CMYK
4/0;
Nadruk: co najmniej o następującej zawartości: Logo PORPW,
herb Kielc z podpisem GMINA KIELCE, flaga Unii
Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym” Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”.
Projekt torby ma być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiającemu zależy, aby torba była
wykonana w sposób estetyczny i trwały.
Materiał: biały papier kredowany 200g/m2 (+/-15%), laminat
mat,
Wymiary: 240x320x90mm(+15%);
Wykończenie: wzmocnienia górne, usztywnienie krawędzi
górnej i spodu tekturką introligatorską, uchwyt sznurkowy
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bawełniany, przeplatany koloru białego, druk offsetowy CMYK
4/0;
Nadruk: co najmniej o następującej zawartości: Logo PORPW,
herb Kielc z podpisem GMINA KIELCE, flaga Unii
Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym” Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”.
Projekt torby ma być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiającemu zależy, aby torba była
wykonana w sposób estetyczny i trwały.
a. Gadżety promocyjne, wymienione w Tabeli nr 1 muszą być nowe, pełnowartościowe,

w pierwszym gatunku,
b. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę, aby gadżety promocyjne objęte

zamówieniem:
− były wolne od zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń na każdym materiale
promocyjnym i jego opakowaniu
− miały równe, niepostrzępione obszycia i szycie; niewidoczne podklejenia
− znakowanie powinno być równe i trwałe (odporne na ścieranie, rozmazywanie, itp.)
8. Wymagania dotyczące oznakowania przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania materiałów promocyjnych z zachowaniem
należytej staranności, w tym do przestrzegania wytycznych wynikających z następujących
dokumentów:
1) odnośnie znaku marki Narodowa Strategia Spójności i Narodowa Strategia Spójności/
Rozwój Polski Wschodniej -

„Narodowa Strategia Spójności. Księga Identyfikacji

Wizualnej” –Wersja elektroniczna dostępna pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx
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Znaki marki Narodowa Strategia Spójności pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

2) odnośnie zasad jednolitego oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu
Rozwój Polski Wschodniej, a także sposobów oznaczania wszystkich działań
promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem - podręcznik „Zasady promocji
projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” (wydanie z grudnia
2010r)

Wersja elektroniczna dostępna pod adresem:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspx

Znaki/ logotypy wymienione w punktach a i b do pobrania również ze strony:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

3) Odnośnie herbu Miasta – załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
wersję elektroniczną Zamawiający dostarczy w dniu podpisania umowy.

9. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimalną
200 000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem
kopii polisy ubezpieczeniowej w siedzibie Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

10. Wymagania dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą
Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się przy użyciu poczty
elektronicznej oraz telefonicznie lub faksem. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki
kontakt nie będzie wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego
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stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia z Zamawiającym poprawek
do materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz korekty pracy,
jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca
wyznaczą osoby do bezpośredniego kontaktowania się ze sobą w sprawach bieżących.

II. 1.Oferty pisemne według załączonego wzoru należy złożyć do Zarządu Transportu
Miejskiego w Kielcach ul. Głowackiego 4, 25 – 368 Kielce lub na nr fax 41/344 4732
w terminie do dnia 31.08.2015r. do godziny 12:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
(kryterium: cena) z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Informacja o wyborze
oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZTM.

3. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy
wpłacić w kasie w siedzibie ZTM lub na rachunek nr:

ING Bank Śląski S.A.
39 1050 1461 1000 0023 5332 1074

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w terminie
wskazanym przez ZTM pod rygorem utraty wadium.

5. W załączeniu przekazujemy wzór Umowy, którą zamierzamy zawrzeć z wybranym
oferentem.
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6. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania i przesłanie do dnia 31.08.2015r. na nr fax 41/ 344 4732 lub na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Głowackiego 4
25-368 Kielce

7. Zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia złożonej oferty. O przyjęciu lub nie przyjęciu
oferty ZTM powiadomi odrębnym pismem.

8. Załączniki.
a. Załącznik nr 1 – druk oferty
b. Załącznik nr 2 – wzór umowy
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Załącznik nr 1
……......................................
Nazwa i adres Wykonawcy

O FE RTA
I. Nawiązując do zapytania ofertowego na:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu „Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” podczas Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu .
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę w złotych:
RAZEM CENA BRUTTO

............................................................................................................................................. ZŁ
SŁOWNIE ZŁOTYCH:

................................................................................................................................................
CENA NETTO

................................................................................................................................................ ZŁ
SŁOWNIE ZŁOTYCH:

.................................................................................................................................................

KWOTA PODATKU VAT .......................................................................................................... ZŁ

SŁOWNIE ZŁOTYCH:

....................................................................................................................................................
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Wyszczególnienie zadań w ramach zamówienia:
L.p.

Nazwa

1. Promocja projektu podczas
Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego
Transportu (okres od 16 do
22 września) –
4 artykuły prasowe
2. Plakaty promujące konkursy
i inne wydarzenia
odbywające się na stoisku
projektu
3. Promocja projektu podczas
pikniku rodzinnego
(scena +nagłośnienie,
konferansjer itd.)
4. Tablica rozkładana roll-up
5. Dwustronna kurtka
przeciwdeszczowa z
odblaskowym kapturem
6. Etui na dokumenty
7. Etui na wizytówki i karty
kredytowe
8. Torba podróżna
9. Kosmetyczka podróżna
10. Zestaw piśmienny
dwuelementowy
11. Długopis z końcówką do
ekranów dotykowych
12. Pamięć USB Pendrive
13. Łamigłówka typu puzzle
14. Kalendarz trójdzielny na rok
2016
15. Kalendarz książkowy na rok
2016
16. Torba papierowa, reklamowa

340x240x100mm(+15%)
17. Torba papierowa, reklamowa

240x320x90mm(+15%)

J.m.

Ilość

x

x

szt.

300

x

x

szt.

1

szt.

250

szt.

250

szt.

250

szt.

250

szt.

250

szt.

200

szt.

200

szt.

200

szt.

200

szt.

100

szt.

100

szt.

150

szt.

150

Cena
Podatek Cena jednostkowa
jednostkowa
Wartość brutto
Vat
brutto
netto

x

x

x

x

x

x

SUMA:
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II. Zobowiązania Oferenta:
1. oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia;
2. oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych
do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
4. oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że:
5.1. Zamówienie zostanie zrealizowane w całości przez Wykonawcę*
5.2. oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcom

następujące części

przedmiotu zamówienia*:
Zakres zamówienia powierzonego
Podwykonawcy

Opis zamówienia powierzonego

Załącznikami do niniejszej oferty są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................... dnia .........................................

...............................................................................
imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** termin płatności nie może być krótszy niż 20 dni i dłuższy niż 30 dni
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Załącznik Nr 2
Wzór umowy
Umowa
zawarta w Kielcach w dniu ……………… roku pomiędzy:
Gminą

Kielce,

w imieniu

którego

działa Zarząd

Transportu

Miejskiego

w Kielcach,
z siedzibą w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, numer NIP: 657-276-81-94,
reprezentowany przez:
Mariana Sosnowskiego - Dyrektora , działającego w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
przez Prezydenta Miasta Kielce, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym"
a
………………………………… wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem …………………….. działającą/ym na podstawie ……………………….. zwanym
w dalszej części Umowy „Wykonawcą", reprezentowaną przez:
…………………………………
………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca w ramach starannego działania zobowiązuje się do
świadczenia usług mających na celu „Promocję projektu pt: „Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym” w zakresie
określonym w Załączniku nr 1 do umowy.

§2
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

świadczyć

usługi

objęte

przedmiotem

umowy

w sposób bezpieczny i fachowy, z należytą starannością, a w szczególności Wykonawca
zapewnia, że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie oraz właściwą
organizację oraz wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca będzie działał zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zapewnia, iż osoby zatrudnione przy wykonywaniu usług objętych
Przedmiotem Umowy będą odpowiednio dobrane dla prawidłowego świadczenia takich
usług w szczególności będą posiadać wszelkie pozwolenia wymagane przez właściwe
prawo oraz spełniać wszelkie przewidziane prawem wymogi, jak również być
odpowiednio wyszkolone i posiadać doświadczenie konieczne do wykonywania swoich
zadań w sposób efektywny i terminowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu realizacji
przedmiotu umowy.

§3
1. Strony ustalają, że za usługi objęte przedmiotem umowy świadczone przez Wykonawcę,
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości brutto ………….………………….. zł.
(słownie: …………………………………………………………………………………………….).
2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny
NIP 6572768194, REGON 260196243.

§4
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawca nie rozpocznie świadczenia usług objętych Przedmiotem Umowy
w terminie określonym w niniejszej Umowie.
1.2. Gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub, kiedy
zostanie podjęta uchwała w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

§5
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Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach i wysokości:
1) w przypadku odwołania wykonania Usługi przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 50%
wartości brutto określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
2) w przypadku opóźnienia któregokolwiek z terminów realizacji poszczególnych elementów
przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3%
wartości określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
3) w przypadku niewykonania któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości określonej w §3 ust. 1
niniejszej umowy za każdy element przedmiotu umowy.
4) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu jej nienależytego wykonania przez
Wykonawcę – 10% wartości umowy.
5) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 10% wartości umowy.

§6
1. Zamawiający nie będzie uprawniony do cesji i/lub przeniesienia jakichkolwiek swoich
praw lub/i obowiązków na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, o ile Wykonawca
nie wyrazi na to pisemnej zgody.
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do cesji i/lub przeniesienia jakichkolwiek swoich praw
lub/i obowiązków na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, o ile Zamawiający
nie wyrazi na to pisemnej zgody.
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§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm. ).
2. Do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle realizacji postanowień
niniejszej umowy, właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1
do umowy z dnia …………….

Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej promocji projektu „Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” podczas Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu .
1. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
1) Promocja projektu podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
(okres od 16 do 22 września) poprzez opracowanie 4 artykułów prasowych, na podstawie
informacji przekazanych i autoryzowanych przez Zamawiającego, które mają ukazać się
na ½ strony w dzienniku regionalnym (wydawnictwo ukazujące się codziennie) –
jako potwierdzenie publikacji należy przedstawić (przedłożyć) oryginał publikatora
z materiałem promocyjnym.
2) Przygotowanie i zamieszczenie w autobusach komunikacji miejskiej 300 plakatów
A3 informujących o promocji projektu, o którym mowa w pkt. 5, podczas pikniku
rodzinnego. Projekt plakatów powinien być dostarczony do Zamawiającego w celu jego
akceptacji do dnia 10.09.2015r. Plakaty powinny być zamieszczone w autobusach
Komunikacji Miejskiej do dnia 15.09.2015r.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji fotograficznej
z realizacji przedmiotu zamówienia (na płycie CD/DVD).
4) Promocja projektu podczas pikniku rodzinnego odbywającego się na Rynku
w

Kielcach

podczas

organizowanego

Europejskiego

Dnia

bez

Samochodu,

w dniu 19 września 2015 roku w godzinach 13:00 – 17:00 (piknik nie będzie miał
charakteru imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych):
a. organizacja stoiska dla projektu - zapewnienie odpowiednio zadaszonej sceny
(o wymiarach min. 7x6m, umożliwiającej występy zespołów), namiotu (garderoby);
b. zapewnienie nagłośnienia oraz obsługi technicznej;
c. zapewnienie

profesjonalnego

konferansjera:

osoby

przekazującej

informacje

o projekcie, przeprowadzającej konkursy itp.,
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d. ustawienie obok EKRANU DIODOWEGO P6 o wymiarach min. 3m x 4m, na którym
będą wyświetlane filmy i zdjęcia o projekcie (filmy oraz zdjęcia dostarczy
Zamawiający),
e. przygotowanie i realizacja programu promocji projektu przez cały czas trwania pikniku
(przeprowadzenie konkursów wiedzy o projekcie dla różnych grup wiekowych,
zapewnienie programu artystycznego w przerwach między konkursami i prezentacjami)
f. przygotowanie dokumentacji fotograficznej z imprezy (na płycie CD/DVD)
5) wypracowanie we współpracy z ZTM scenariusza imprezy, który musi obligatoryjnie
zawierać elementy merytoryczne wskazane przez Zamawiającego. Scenariusz imprezy
musi być zaakceptowany przez ZTM najpóźniej do 15 września 2015r.
6) Przygotowanie rekwizytów, sprzętu, materiałów niezbędnych do przeprowadzania
konkursów)
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren w trakcie trwania imprezy.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Powierzone obowiązki Wykonawca zobowiązany jest wypełnić z należytą starannością, w
sposób zgodny z warunkami ustalonymi w ramach przeprowadzonej procedury wyboru
Wykonawcy.
5. Wykonawca powinien określić maksymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną na 3
dni przed terminem imprezy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie na scenie rozstawić tablicę ( roll – up) promującą
projekt.
Tablica ma posiadać wymiary: 200x100 cm (+/- 2 cm) i ma być wykonana z grubo
laminowanego papieru fotograficznego na aluminiowej stopie z wymienną kasetą.
Dopuszcza się inny rodzaj materiału, na którym będzie wykonany nadruk, jednak musi być
on

wykonany

z

materiału

wysokiej

jakości,

spełniającego

wszelkie

wymogi

bezpieczeństwa produktu, w tym: atest niepalności, materiał musi być sztywny,
co zapobiega zawijaniu się boków.
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Nadruk na tablicy powinien być w pełnym kolorze, jednostronny, 4+0 CMYK,
a kolor/grafika zabezpieczona podwójnym laminatem o wysokiej odporności na
uszkodzenia. Nadruk powinien zawierać logo PO RPW, herb Miasta, emblemat UE
odwołaniem słownym do UE i EFRR, hasło programu – zgodnie z podręcznikiem „Zasady
promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” (wydanie,
grudzień 2010).
Tablica powinna posiadać stabilny maszt aluminiowy odporny na wygięcia, dwie stopy
aluminiowe, kaseta aluminiowa z mechanizmem rolującym, aluminiowa górna listwa
zatrzaskowa,

wysokiej jakości wydruk, elegancki futerał z trzema uchwytami do

przenoszenia (w kolorze czarnym).
Tablica po zakończeniu pikniku ma być przekazana do ZTM, zapakowana w pokrowiec
zabezpieczony w transporcie przed uszkodzeniami + opis pokrowca (rodzaj i ilość
elementów).
Tablica musi być objęta dwunastu miesięczną gwarancją na produkt.

7. Wykonanie i dystrybucja gadżetów promocyjnych podczas pikniku rodzinnego:
Tabela 1. Gadżety:
L.p.

Nazwa

1. Tablica rozkładana roll-up

Liczba
Opis wykonania
sztuk
1
Wymiary: 200x100 cm (+/- 2 cm)
Materiał: grubo laminowany papier fotograficzny, stopa
aluminiowa z kasetą wymienną. Dopuszcza się inny rodzaj
materiału, na którym będzie wykonany nadruk, jednak musi być
on wykonany z materiału wysokiej jakości, spełniającego
wszelkie wymogi bezpieczeństwa produktu, w tym: atest
niepalności, materiał musi być sztywny, co zapobiega zawijaniu
się boków.
Rodzaj nadruku: pełen kolor, jednostronny, 4+0 CMYK.
Kolor/grafika zabezpieczona podwójnym laminatem o wysokiej
odporności na uszkodzenia
Wyposażenie: stabilny maszt aluminiowy odporny na wygięcia,
dwie stopy aluminiowe, kaseta aluminiowa z mechanizmem
rolującym, aluminiowa górna listwa zatrzaskowa, wysokiej
jakości wydruk, elegancki futerał z trzema uchwytami do
przenoszenia (w kolorze czarnym).
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2. Dwustronna kurtka
przeciwdeszczowa z
odblaskowym kapturem

250

3. Etui na dokumenty

250

Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta, emblemat UE
odwołaniem słownym do UE i EFRR, hasło programu – zgodnie
z podręcznikiem „Zasady promocji projektów dla Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” (wydanie, grudzień
2010).
Pakowanie: pokrowiec zabezpieczony w transporcie przed
uszkodzeniami + opis zawartości pokrowca (rodzaj i ilość
elementów).
Uwagi: min. 12 miesięczna gwarancja na produkt
Opis:
Zamykana
na
zamek
błyskawiczny
kurtka
przeciwdeszczowa dwustronna ze stójką i kapturem.
Z jednej strony jednolity granatowy kolor kurtki i kaptura.
Z
drugiej strony kaptur w kolorze żółtym odblaskowym; kurtka –
rękawy granatowe, od ramion do linii bioder kolor żółty
odblaskowy (wyglądem przypominający kamizelkę odblaskową:
min. 2 pasy z taśmy pryzmatycznej fluorescencyjnoodblaskowej w srebrnym kolorze, jeden pas taśmy naszyty z
przodu i tyłu kurtki na wysokości barków, drugi pas poniżej
klatki piersiowej z przodu i z tyłu), pozostała część kurtki od
linii bioder granatowa. Mankiety na rękawach na ściągaczach.
Kaptur i dół kurtki ściągany na troczki zakończone plastikowymi
stoperami w kolorze granatowym. Szwy równe w kolorze kurtki,
podklejenia niewidoczne.
Materiał: poliester, nylon
Kolor: Granatowy
Waga: ok. 0,440 kg/szt.
Wielkość artykułu: M/L, XL/XXL
Znakowanie: Sitodruk, rozmieszczenie i wielkość znaków/
logotypów ma być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta
Kielce, emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: woreczek/etui w kolorze granatowym zamykane
na zamek błyskawiczny wykonane z tego samego materiału co
kurtka. Szwy równe w kolorze kurtki, podklejenia niewidoczne;
zbiorczo w kartony + opis kartonu (rodzaj materiału + ilość).
Opis: Wykonane ze skóry naturalnej praktyczne etui
na dowód osobisty, prawo jazdy i dowód rejestracyjny.
Po otwarciu etui z lewej strony 2 kieszonki transparentne na
dowód osobisty i prawo jazdy, z prawej 1 kieszonka
transparentna na dowód rejestracyjny. Szwy równe
w kolorze etui, podklejenia niewidoczne.
Kolor: brązowy
Wymiary etui: 95x120x6 mm (+/- 0,2 cm)
Znakowanie: tłoczenie/grawer. Rozmieszczenie i wielkość
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znaków/ logotypów ma być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta
Kielce, emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: pakowane w beżowe kartonowe opakowanie
upominkowe, zbiorczo w kartony + opis kartonu (rodzaj
materiału + ilość).
4. Etui na wizytówki i karty
kredytowe

250
Opis: Wykonane ze skóry naturalnej praktyczne etui na
wizytówki i karty kredytowe. Po otwarciu etui z lewej strony
minimum 2 kieszonki
na karty kredytowe, z prawej
1 rozszerzana kieszonka na wizytówki, na której znajdują się
dwie kieszonki na karty kredytowe. Szwy równe w kolorze etui,
podklejenia niewidoczne.
Kolor: brązowy
Wymiary etui: 70x110x10 mm (+/- 0,2 cm)
Znakowanie: tłoczenie/grawer. Rozmieszczenie i wielkość
znaków/ logotypów ma być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo PO RPW, herb Miasta
Kielce, emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: pakowane w estetyczne beżowe kartonowe
opakowanie upominkowe, zbiorczo w kartony + opis kartonu
(rodzaj materiału + ilość).

5. Torba podróżna

250
Opis: Obszerna torba podróżna z dużą kieszenią główną,
kieszenią przednią i dwiema bocznymi. Pomysłowo
zaprojektowany przedłużony zamek błyskawiczny komory
głównej pozwala na jednoczesne otwieranie klapy z boku torby
i szybsze znalezienie ubrania w jej wnętrzu. Przednia
i boczna kieszeń zamykane na zamek błyskawiczny.
Szwy równe w kolorze torby, podklejenia niewidoczne.
Regulowany i odpinany pasek na ramię
Wykonanie: materiał Oxford
Waga: ok. 0,82 kg.
Wymiary: 530x320x320 mm (+/- 1 cm)
Kolor: czarny
Znakowanie:
sitodruk/termotransfer.
Rozmieszczenie
i wielkość znaków/ logotypów ma być uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo
PO RPW, herb Miasta Kielce, emblemat UE z odwołaniem
słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: worek foliowy, zbiorczo w kartony + opis
kartonu (rodzaj materiału + ilość)
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6. Kosmetyczka podróżna

250

7. Zestaw piśmienny
dwuelementowy

200

Opis: Podróżna kosmetyczka, rozkładana i wyposażona
w haczyk pozwalający na jej wygodne zawieszenie, aby mieć
wgląd w zawartość. Pomysłowo zaprojektowany przedłużony
zamek błyskawiczny komory pozwala na otwieranie klapy
z przodu i przy pomocy haczyka, mocowanego do uchwytu po
wewnętrznej stronie klapy, możliwe zawieszenie kosmetyczki.
Wewnętrzna strona klapy posiada min. dwie kieszenie wykonane
z materiału, zamykane na zamki błyskawiczne. Komora
kosmetyczki posiada kilka przegród wykonanych z mocnej
siatki, przystoi owanych do umieszczenia takich rzeczy jak
szczoteczka do zębów, duża pasta czy butelka szamponu.
Na zewnątrz kosmetyczki wygodny uchwyt na klapie.
Wewnętrzna strona klapy i wnętrze kosmetyczki obszyte
materiałem w kolorze kosmetyczki, zamek błyskawiczny i szwy
w kolorze kosmetyczki, podklejenia równe, niewidoczne.
Materiał: poliester 600D
Kolor: czarny
Wymiary: 210x230x100 mm (+/- 1 cm)
Znakowanie:
sitodruk/termotransfer.
Rozmieszczenie
i wielkość znaków/ logotypów ma być uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zawartość nadruku: logo
PO RPW, herb Miasta Kielce, emblemat UE z odwołaniem
słownym do UE i EFRR.
Opakowanie: worek foliowy, zbiorczo w kartony + opis kartonu
(rodzaj materiału + ilość).
Zestaw
piśmienny
dwuelementowy
składający
się
z długopisu i ołówka automatycznego.
Materiał: metal
Wymiary
elementów
zestawu
(długopis,
ołówek):
135 x 10 mm (+/-20%)
Kolor elementów zestawu (długopisu i ołówka): do ustalenia z
Zamawiającym jednak nie mogą to być kolory agresywne,
jaskrawe zlewające się z wykonanym nadrukiem; preferowane
kolory: niebieski, czarny, grafitowy, srebrny
Wkład: niebieski/ czarny
Znakowanie: grawer laserowy na każdym z 2 elementów
zestawu tj. na długopisie i ołówku
Zawartość graweru: Logo PORPW, herb Kielc z podpisem
GMINA KIELCE, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem
słownym do UE i EFRR (w podanej kolejności – od lewej
strony); dodatkowo Wykonawca może wykonać hasło
promocyjne PORPW.
Zamawiającemu zależy, aby zamieszczony grawer był trwały,
wykonany w sposób czytelny i estetyczny, gdyż tylko wtedy
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spełni swoje zadanie.
8.

Długopis z końcówką do
ekranów dotykowych

200

9.

Pamięć USB Pendrive

200

Materiał: metalowy korpus łączony z tworzywem sztucznym
(końcówka do ekranów dotykowych)
Wymiary długopisu: 135 x 10 mm (+/-20%)
Kolor długopisu: do ustalenia z Zamawiającym jednak
nie mogą to być kolory agresywne, jaskrawe zlewające się
z wykonanym nadrukiem; preferowane kolory: niebieski, czarny,
grafitowy, srebrny
Wkład: niebieski/ czarny
Znakowanie: grawer laserowy na każdym długopisie
zawierające: Logo PORPW, herb Kielc z podpisem GMINA
KIELCE, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE
i EFRR (w podanej kolejności – od lewej strony), dodatkowo
Wykonawca może wykonać hasło promocyjne PORPW.
Rozmieszczenie i wielkość znaków/logotypów ma być
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Zamawiającemu zależy, aby zamieszczony grawer był trwały,
wykonany w sposób czytelny i estetyczny, gdyż tylko wtedy
spełni swoje zadanie.
Metoda
znakowania:
grawer
laserowy/tampodruk
- do ustalenia z Zamawiającym. Zamawiającemu zależy, aby
zamieszczony nadruk był trwały, wykonany w sposób czytelny
i estetyczny, gdyż tylko wtedy spełni swoje zadanie.
Opakowanie
jednostkowe:
plastikowe
etui
z przezroczystym wieczkiem lub całkowicie transparentne
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Pamięć USB pendrive o pojemności pamięci co najmniej 16 GB,
wykonany w technologii 3.0, kompatybilny z systemami
operacyjnymi min. Windows/MacOS/LinuxUSB, wyposażony
w ochronę złącza USB, smycz
Materiał: metal, metal/plastik,
Kolor USB Pendrive i smyczy: do ustalenia z Zamawiającym
jednak nie może to być kolor agresywny, jaskrawy czy też
zlewający się z wykonanym nadrukiem; preferowane kolory:
srebrny, czarny, niebieski; smycz - materiał poliestrowy
Znakowanie i Wymiar pamięci USB ma umożliwiać
wykonanie trwałego graweru o następującej zawartości:
- na jednej stronie USB: Logo PORPW, herb Kielc z podpisem
GMINA KIELCE, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem
słownym do UE i EFRR (w podanej kolejności – od lewej
strony);
Metoda znakowania: grawer laserowy;
Zamawiającemu zależy, aby zamieszczony grawer był trwały,
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wykonany w sposób czytelny i estetyczny, gdyż tylko wtedy
spełni swoje zadanie;
wyklucza się Pamięci Pendrive w formie karty (typu karta
kredytowa), opaski i długopisu;
Rozmieszczenie i wielkość znaków/logotypów ma być
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

10. Łamigłówka typu puzzle

200

Wymiar pamięci USB: 50x7x18 mm
Opakowanie jednostkowe: estetyczne pudełko podarunkowe
kartonowe lub aluminiowe, przeznaczone na Pamięci USB
z wkładką z gąbki dopasowaną do kształtu Pamięci USB.
Opakowanie ma być zaakceptowane przez Zamawiającego.
Łamigłówka typu puzzle 500 – 560 elementów
Puzzle z co najmniej jednego, dostarczonego przez
Zamawiającego zdjęcia wraz z nadrukowanymi logotypami:
Logo PORPW, herb Kielc z podpisem GMINA KIELCE, flaga
Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFRR
Materiał z jakiego wykonane będą puzzle: tektura lita
introligatorska o grubości min.1,5 mm, skaszerowana
wydrukiem na papierze kredowanym min 150g/m2 lub
płótnowanym min.100g/m2, CMYK 4/0;
Rozmiar obrazka/ plakatu po ułożeniu puzzli: 480-580mm x
340-420 mm
Opakowanie jednostkowe: pudełko dwuczęściowe wieczko +
denko z tektury litej introligatorskiej grubości min.1,2 mm
oklejanej wydrukiem na papierze kredowanym min. 135g/m2 lub
płótnowanym min. 100g/m2, CMYK 4/0; opakowanie
zabezpieczone folią termokurczliwą;
Opakowanie jednostkowe ma zawierać co najmniej: obrazek
puzzli spakowanych w środku wraz z ww. logotypami , opis:
Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym” Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”.
Wymiary opakowania jednostkowego/pudełka min. 200x150x30
mm. - max. 400x300x70mm
Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt puzzli (wraz
z obróbką zdjęcia przekazanego przez ZTM) i ich opakowania.
Projekt puzzli z opakowaniem ma być uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiającemu zależy,
aby puzzle były wykonane w sposób estetyczny i trwały.
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11. Kalendarz trójdzielny na rok
2016

100

12. Kalendarz książkowy na rok
2016

100

Wymiary: główka 330x230 mm, plecy: 330 x 610 mm;
kalendaria: 310 x 145 mm.
Surowiec:
główka:
karton
trzywarstwowy
oklejany
introligatorsko z zakładkami kartonem jednostronnie kredowym
Alaska 250 g/m2.
Wykończenie: trzy oddzielne składki kalendarium (3 x 12
kartek + plecki), papier środkowego kalendarium w kolorze
białym, we wszystkich trzech kalendariach podane będą: nazwy
miesięcy, tygodni i dni – w języku polskim i angielskim, a także
imieniny języku polskim, możliwość mocowania do ściany.
Rodzaj nadruku: nadruk pełno kolorowy (4+0), CMYK lakier
UV na główce.
Zawartość nadruku: reklama projektu w główce (zgodnie
z zaakceptowanym projektem), informacja teleadresowa Urzędu
Miasta Kielce w dolnej części kalendarza lub między
kalendarium. Dodatkowo logo PO RPW, herb Miasta, emblemat
UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Pakowanie: po 1 szt. w kopertę + zbiorczo w kartony + opis
zawartości kartonu (rodzaj materiału + ilość).
Projekt + produkcja (przygotowanie techniczne i graficzne) +
dostawa.
Format: B5.
Rozmiar: ok. 172 x 240 mm.
Surowiec: okładka sky w kolorze granatowym, kalendarium –
offsetowy ok. 80 g/m2, bezchlorowy, chamois lub biały;
wklejka informacyjna – ok. 120 g/m2.
Zawartość: układ tygodniowy (tydzień na dwóch stronach),
wycięte registry, imieniny i święta, atlas z mapami (pełen kolor),
wstążka wewnątrz kalendarza, część informacyjna zawierająca
co najmniej: numery kierunkowe, międzynarodowe, odległości
drogowe, notes teleadresowy, mapa Polski, mapa Europy. Bez
stopki wydawniczej.
Dodatkowo: wklejka informacyjna (treść uzgodniona
z Zamawiającym) , na początku kalendarza - 2 strony, druk
pełno kolorowy,
dwustronny (4+4)
Rodzaj druku: druk offsetowy wysokiej jakości.
Nadruk na okładce: tłoczenie - logo PO RPW, herb Miasta,
emblemat UE z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości kartonu
(rodzaj materiału + ilość).
Projekt + produkcja (przygotowanie techniczne i graficzne) +
dostawa.
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13. Torba papierowa,
reklamowa
340x240x100mm(+15%)

150

14. Torba papierowa,
reklamowa
240x320x90mm(+15%)

150

Wszystkie elementy terminarza muszą być trwale
przymocowane, kartki nie mogą samoczynnie wypadać, okładka
nie może się odklejać, kartki oraz okładka nie mogą nosić
śladów przebarwień, ani innych widocznych uszkodzeń.
Materiał: biały papier kredowany 200g/m2 (+/-15%), laminat
mat,
Wymiary: 340x240x100mm(+15%)
Wykończenie: wzmocnienia górne, usztywnienie krawędzi
górnej i spodu tekturką introligatorską, uchwyt sznurkowy
bawełniany, przeplatany koloru białego, druk offsetowy CMYK
4/0;
Nadruk: co najmniej o następującej zawartości: Logo PORPW,
herb Kielc z podpisem GMINA KIELCE, flaga Unii
Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym” Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”.
Projekt torby ma być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiającemu zależy, aby torba była
wykonana w sposób estetyczny i trwały.
Materiał: biały papier kredowany 200g/m2 (+/-15%), laminat
mat,
Wymiary: 240x320x90mm(+15%);
Wykończenie: wzmocnienia górne, usztywnienie krawędzi
górnej i spodu tekturką introligatorską, uchwyt sznurkowy
bawełniany, przeplatany koloru białego, druk offsetowy CMYK
4/0;
Nadruk: co najmniej o następującej zawartości: Logo PORPW,
herb Kielc z podpisem GMINA KIELCE, flaga Unii
Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFRR.
Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym” Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”.
Projekt torby ma być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiającemu zależy, aby torba była
wykonana w sposób estetyczny i trwały.

a. Gadżety promocyjne, wymienione w Tabeli nr 1 muszą być nowe, pełnowartościowe,

w pierwszym gatunku,
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b. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę, aby gadżety promocyjne objęte

zamówieniem:
− były wolne od zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń na każdym materiale
promocyjnym i jego opakowaniu
− miały równe, niepostrzępione obszycia i szycie; niewidoczne podklejenia
− znakowanie powinno być równe i trwałe (odporne na ścieranie, rozmazywanie, itp.)
8. Wymagania dotyczące oznakowania przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania materiałów promocyjnych z zachowaniem
należytej staranności, w tym do przestrzegania wytycznych wynikających z następujących
dokumentów:
a. odnośnie znaku marki Narodowa Strategia Spójności i Narodowa Strategia Spójności/
Rozwój Polski Wschodniej -

„Narodowa Strategia Spójności. Księga Identyfikacji

Wizualnej” –Wersja elektroniczna dostępna pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx

Znaki marki Narodowa Strategia Spójności pod adresem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

2) odnośnie zasad jednolitego oznaczania projektów realizowanych w ramach Programu
Rozwój Polski Wschodniej, a także sposobów oznaczania wszystkich działań
promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem - podręcznik „Zasady
promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”
(wydanie z grudnia 2010r)

Wersja elektroniczna dostępna pod adresem:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/zasady.aspx
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Znaki/ logotypy wymienione w punktach a i b do pobrania również ze strony:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx

3) Odnośnie herbu Miasta – załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia; wersję elektroniczną Zamawiający dostarczy w dniu podpisania umowy.

9. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimalną
200 000 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem
kopii polisy ubezpieczeniowej w siedzibie Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

10. Wymagania dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą
Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się przy użyciu poczty
elektronicznej oraz telefonicznie lub faksem. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki
kontakt nie będzie wystarczający, Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego
stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia z Zamawiającym poprawek
do materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz korekty pracy,
jeśli Zamawiający uzna to za konieczne. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca
wyznaczą osoby do bezpośredniego kontaktowania się ze sobą w sprawach bieżących.
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Załącznik nr 3
Herb Miasta Kielce / Gminy Kielce

kolor czerwony: 100% M i 100% Y
kolor żółty: 100 % Y
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