(Załącznik nr 22 do SIWZ)

Wymagania w zakresie tablic informacyjnych, stałych tablic
pamiątkowych i tabliczek informacyjnych

W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną: tablice informacyjne – 11 sztuk, stałe tablice
pamiątkowe – 11 sztuk, tabliczki informacyjne – 3 sztuki.

Do obowiązków wykonawcy należało będzie:
1. Opracowanie i przedstawienie projektów graficznych ww. elementów promocji Zamawiającemu
celem akceptacji;
2. Wykonanie ww. elementów promocji w odpowiedniej liczbie sztuk;
3. Montaż ww. elementów promocji we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (elementy
promocji należy umieszczać w miejscach najbardziej widocznych, zapewniających dostęp jak
największej liczbie osób oraz umożliwiających swobodne zapoznanie się z ich treścią, przy czym ich
umiejscowienie nie może zagrażać bezpieczeństwu osób zapoznających się z ich treścią);
4. Demontaż tablic informacyjnych;
5. Utrzymywanie ww. elementów promocji do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego
inwestycji.
Elementy promocji do wykonania przez Wykonawcę:

1. Tablice informacyjne (11 szt.), które rozmieszczone zostaną w miejscach realizacji inwestycji po 4
sztuki na terenie Gdyni i Sopotu oraz 3 sztuki na terenie Gdańska. Szczegółowa lokalizacja tablic
zostanie wskazana Wykonawcy przez Zamawiającego przed terminem ich umieszczenia.
Wymagania dotyczące tablic informacyjnych:
1. Wymiary tablicy: 2 metry wysokości, 3 metry szerokości;
2. Jednostronna, na białym tle;
3. Wykonana z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz o
dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, typu blacha stalowa / ocynkowana lub równoważny;
4. Umieszczona na dwóch słupach o przekroju kwadratowym 80 mm x 80 mm x 3 mm;

5. Wysokość nóg od poziomu gruntu do dolnej krawędzi tablicy – 1,5 metra;
6. Trwale związana z gruntem;
7. Oklejona grafiką (treść informacyjna i logotypy w pełnym kolorze) z folii samoprzylepnej,
zawierająca:
a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem
słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
b) logo POIiŚ,
c) logo beneficjenta,
d) logo podmiotu upoważnionego (nie dotyczy tablic informacyjnych umieszczanych w Gdyni),
e) hasło promocyjne POIiŚ,
f) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
g) tytuł projektu,
h) nazwę beneficjenta,
i) nazwę podmiotu upoważnionego (nie dotyczy tablic informacyjnych umieszczanych w Gdyni),
j) wartość projektu,
k) kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
l) ewentualnie inne elementy wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z poszczególnych z ww. elementów tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne zostaną umieszczone niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji
projektu, tj. rzeczywistym rozpoczęciu robót budowlanych, w widocznych punktach w miejscach
realizacji projektu wskazanych przez Zamawiającego.
Tablice informacyjne pozostaną we wskazanych miejscach do czasu zakończenia rzeczowej realizacji
projektu, kiedy to tablice informacyjne zostaną zastąpione stałymi tablicami pamiątkowymi.

2. Stałe tablice pamiątkowe (11 szt.), które zastąpią wcześniejsze tablice informacyjne, z chwilą
zakończenia rzeczowej realizacji projektu, tj. po rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót i dostaw.
Dokładny termin zamiany tablic informacyjnych na stałe tablice pamiątkowe zostanie uzgodniony z
Zamawiającym przed dokonaniem ww. czynności.

Wymagania dotyczące stałych tablic pamiątkowych:
1. Wymiary tablicy: 0,7 metra wysokości,1 metr szerokości;
2. Jednostronna, na białym tle;
3. Wykonana z materiału trwałego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie
oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, lepszej jakości/wyższych parametrów
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technicznych niż materiał, z którego wykonane zostaną tablice informacyjne, ze względu na
konieczność zapewnienia czytelności i wysokiego poziomu estetycznego tablicy co najmniej w okresie
trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu;
4. Umieszczona na dwóch słupach o przekroju kwadratowym 80 mm x 80 mm x 3 mm;
5. Wysokość nóg od poziomu gruntu do dolnej krawędzi tablicy - 1,5 metra;
6. Trwale związana z gruntem;
7. Oklejona grafiką (treść informacyjna i logotypy w pełnym kolorze) z folii samoprzylepnej,
zawierająca:
a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem
słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
b) logo POIiŚ,
c) logo beneficjenta,
d) logo podmiotu upoważnionego (nie dotyczy tablic informacyjnych umieszczanych w Gdyni),
e) hasło promocyjne POIiŚ,
f) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
g) ewentualnie inne elementy wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z poszczególnych z ww. elementów stałych tablic
pamiątkowych.

3. Tabliczki informacyjne (3 szt.), które umieszczone zostaną w miejscach realizacji inwestycji – przy
budynkach mieszczących: Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdańsku, Centrum
Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni oraz Stanowiska Sterowania Ruchem w Sopocie, z chwilą
zakończenia wszystkich robót i dostaw dotyczących ww. pomieszczeń. Dokładny termin umieszczenia
tabliczek informacyjnych zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed dokonaniem ww. czynności.

Wymagania dotyczące tabliczek informacyjnych:
1. Wymiary tabliczki: 15 cm wysokości, 20 cm szerokości;
2. Jednostronna;
3. Wykonana z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz o
dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej typu mosiądz oksydowany lub równoważny, z
grawerowaną treścią informacyjną i logotypami;
4. Trwale mocowana na czterech śrubach do zewnętrznej fasady budynku;
5. Grawerowana w pełnym kolorze w zakresie treści informacyjnej i logotypów, zawierająca:
a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem
słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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b) logo POIiŚ,
c) logo beneficjenta,
d) logo podmiotu upoważnionego (nie dotyczy tablic informacyjnych umieszczanych w Gdyni),
e) hasło promocyjne POIiŚ,
f) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
g) ewentualnie inne elementy wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z poszczególnych z ww. elementów tabliczek
informacyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablic informacyjnych, stałych tablic pamiątkowych i
tabliczek informacyjnych zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego lub innym równoważnym dokumentem obowiązującym w momencie umieszczania
poszczególnych elementów promocji. Każdorazowo przed wykonaniem elementu promocji
Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie wytycznych dotyczących
promocji, na których bazuje opracowując graficznie dany element. Obowiązujące na dzień otwarcia
postępowania

Wytyczne

dotyczące

promocji

znajdują

się

na

stronie

internetowej:

http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20promocji%20projektow%20dla%20benefic
jentow%20POIiS.pdf.
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