
 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 
 

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

do postępowania na usługę pn.: 

 

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej w ramach 

promocji projektu pn. „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz 

z uzbrojeniem terenu (brownfield)”  
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Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu             

i montażu tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Aktywizacja 

gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)”. 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚ dla działania: 3.1. Poprawa 

warunków do rozwoju MŚP dla poddziałania: 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach 

typu brownfield – ZIT. 

 

Kody i nazwy według CPV: 

79342200-5 usługi w zakresie promocji 

79822500-7 usługi projektów graficznych 

30192170-3 tablice ogłoszeń 
 

 

I część zamówienia: 

Wymagania dotyczące tablicy informacyjnej 

Wykonawca zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną na terenie miasta 

Czeladź – miejsce lokalizacji tablicy zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

Tablica informacyjna musi zawierać: 

1. Nazwę Beneficjenta 

2. Tytuł projektu 

3. Cel projektu 

4. Zestaw logo – znak FE, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa śląskiego 

5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 

 

Wzory tablic znajdują się na stronie RPO WSL pod adresem:  

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018  

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdują się w „Księdze identyfikacji 

wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-

2020”. 

Projekt tablicy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Tablica informacyjna ma posiadać wymiary 80 x 120 cm i musi być wykonana z materiału trwałego, 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych, gwarantującego trwałość tablicy przez min. 1 rok, 

zapewniającego jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy. 

Tablica winna być umocowana na słupkach stalowych ocynkowanych i umieszczona na konstrukcji w 

taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się w zakresie od 2,0m 

do 2,5m nad poziomem terenu (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym). 

Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz 

zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją winna być zabezpieczona antykorozyjnie. 

Termin wykonania: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018
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II część zamówienia: 

Wymagania dotyczące tablicy pamiątkowej 

Wykonawca zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje tablicę pamiątkową dla zadania „Aktywizacja 

gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)” – miejsce 

lokalizacji tablicy zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

Tablica pamiątkowa musi zawierać: 

1. Nazwę Beneficjenta 

2. Tytuł projektu 

3. Cel projektu 

4. Zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa śląskiego 

5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 

 

Wzory tablic znajdują się na stronie RPO WSL pod adresem:  

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018  

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdują się w „Księdze identyfikacji 

wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-

2020”. 

Projekt tablicy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Tablica pamiątkowa ma posiadać wymiary 80 x 120 cm i musi być wykonana z materiału trwałego, 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych, gwarantującego trwałość tablicy przez min. 7 lat, 

zapewniającego jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy. 

Tablica winna być umocowana na słupkach stalowych ocynkowanych i umieszczona na konstrukcji      

w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się w zakresie od 2,0m 

do 2,5m nad poziomem terenu (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym). 

Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz 

zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją winna być zabezpieczona antykorozyjnie. 

Termin wykonania: do dnia 30.11.2021 r.  

 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018

