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Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych, materiałów 
promocyjnych oraz wykonanie roll-up’ów. 

 
Zamówienie zostało podzielone na cztery części, tj.: 
Część I – druk ulotek i wizytówek 
Część II – zaprojektowanie i druk ulotki 
Część III - dostawa materiałów promocyjnych 
Część IV – zaprojektowanie i wykonanie roll-up’ów. 
 

 
CZĘŚĆ I zamówienia 
 

1. Druk ulotek o projekcie (3 rodzaje) 

Parametry wydawnicze: 
 

 nakład: w języku polskim 30 000 szt., po 10 000 szt. z każdego rodzaju ulotki (ulotka A, ulotka B,  
ulotka C) 

 format: A5,  dwustronny 

 papier:  
o  biały, kreda mat 
o  ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub papier 

na bazie włókien pierwotnych, 
o   papier musi posiadać jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue 
Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic 
Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów 
gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, program 
zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny, 
o  gramatura: min. 280 g/m², 

 kolorystyka 4+4,   

 wewnątrz ulotki: tekst z tabelami i wykresami przygotowany przez NFOŚiGW (załącznik nr 1, 2, 3). 
 
Zakres prac dla Wykonawcy 
 

 Dostarczenie proof’ów do siedziby NFOŚiGW, 

 Druk,  

 Dostawa nakładu (w zaklejonych paczkach kartonowych opisanych w widocznym miejscu – tytuł 
ulotki i liczba egzemplarzy) do siedziby Narodowego Funduszu lub miejsca wskazanego przez 
Narodowy Fundusz na terenie Polski. 

 

2. Druk wizytówek 

Parametry wydawnicze: 
 

 nakład: w języku polskim min.7 600 szt., max. 7 700 szt. (ilość nazwisk 110 szt. - +/- 15) 

 format:  50 mm (+/- 2 mm) x 90 mm(+/- 2 mm) , dwustronny  
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 papier  
o biały, kreda mat 
o  ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub papier 

na bazie włókien pierwotnych, 
o  papier musi posiadać  jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue 
Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic 
Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów 
gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, program 
zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny, 
o  gramatura: min. 280 g/m², 

 kolorystyka 4+4,  

 treść wizytówki: wzór przygotowany przez NFOŚiGW (załącznik nr 4); 
 
Zakres prac dla Wykonawcy 
 

 Dostarczenie proof’ów do siedziby NFOŚiGW, 

 Druk,  

 Dostawa nakładu (w zaklejonych paczkach kartonowych opisanych w widocznym miejscu) do 
siedziby Narodowego Funduszu lub miejsca wskazanego przez Narodowy Fundusz na terenie Polski. 

 
Nazwiska i dane teleadresowe osób do wykonania wizytówek zostaną przekazane Wykonawcy po 
podpisaniu umowy. 
 

CZĘŚĆ II zamówienia 

Opracowanie graficzne i druk ulotki o projekcie  

Parametry wydawnicze: 
 

 nakład: w języku polskim 10 000 szt.,  

 format: A4 , składany na dwie części (po złożeniu format A5, (+/- 2 mm)), dwustronny  

 1 rodzaj tekstu 

 papier:  
o  biały, kreda mat 
o  ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu lub papier 

na bazie włókien pierwotnych, 
o   papier musi posiadać  jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue 
Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic 
Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów 
gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, program 
zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny, 
o  gramatura: min. 280 g/m², 
o  kreda 

 kolorystyka 4+4,  

 wewnątrz ulotki: grafika, tekst z tabelami i wykresami - tekst do ulotki przygotowany przez 
NFOŚiGW (załącznik nr 6); 

 ulotka opatrzona logiem: : Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, NFOŚiGW, UE 
(wzory logo w załączniku nr 5), 

 na ostatniej stronie ulotki musi znaleźć się informacja o papierze ekologicznym lub/i logo 
certyfikatu. 
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Zakres prac dla Wykonawcy 
 

 Opracowanie koncepcji graficznej ulotki i ostatecznego projektu na podstawie wstępnego projektu 
złożonego wraz z ofertą.  

 Sprawowanie nadzoru graficznego nad przygotowaniem grafik. 

 Pełne przygotowanie do druku – przygotowalnia offsetowa (skład, łamanie tekstów, redakcja 
techniczna, korekty, retusz i obróbka, ostateczna akceptacja całości z proof’ami dostarczonymi do 
siedziby NFOŚiGW w terminie maksymalnie 10 dni roboczych* od podpisana umowy).  

 Druk. 

 Dostawa nakładu (w zaklejonych paczkach kartonowych opisanych w widocznym miejscu – tytuł 
ulotki i liczba egzemplarzy) do siedziby Narodowego Funduszu lub miejsca wskazanego przez 
Narodowy Fundusz na terenie Polski. 

 Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji publikacji w formacie PDF oraz pliku cyfrowym 
przygotowanym do druku.  

 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji tekstów i wzorów grafik w całości publikacji po 
korekcie redakcyjnej. 

*dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 
 

CZĘŚĆ III zamówienia 
 

Teczka A4  
 

 nakład: 800 szt.,  

 wymiary teczki: 230 mm(+/- 2 mm)  x 320 mm(+/- 2 mm)  x 15 mm (+/- 2 mm), 

 2 skrzydła, z nacięciem na wizytówkę, 

 gramatura kartonu: 350 g/m2, kreda matowa, 

 kolorystyka: 4+4, 

 zamknięcie na gumkę, 

 teczka opatrzona logiem: Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, NFOŚiGW, UE  
(wzory logo w załączniku nr 5). 

 

Notatnik 

 

 nakład: 800 szt.,  

 format: A5, 

 ilość kartek – min. 50 (w kratkę lub linię) o gramaturze min. 80 g/m2, 

 okładka tekturowa: twarda, 

 notatnik opatrzony logiem: NFOŚiGW, UE, Fundusze Europejskie oraz Programu JRP (wzory logo  
w załączniku nr 5), 

 oprawa klejona, grzbiet prostokątny, 

 w całości wykonany z materiału z recyklingu. 
 

Na okładce monochromatyczny nadruk o wym. maks.  200 mm x 150 mm (grafika zaproponowana 

przez Wykonawcę) oraz kolorowy nadruk logo: Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, 

NFOŚiGW, UE. 
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 Długopis biodegradowalny 
 

 liczba: 800 szt.,  

 kolor: biało-zielony, 

 wkład: niebieski, 

 obudowa długopisu wykonana z plastiku podlegającego biodegradacji, uzyskanego  

z przetworzonej skrobi kukurydzianej. Długopis opatrzony logiem: : Fundusze Europejskie POIiŚ, 

Doradztwo Energetyczne, NFOŚiGW, UE (wzory logo w załączniku nr 5) oraz znaczek 

biodegradowalności.  

 

Pen drive 

 

 liczba: 800 szt., 

 pojemność – 8 GB, 

 pen drive typu wafer, 

 wymiary:  długość: 85.5mm (+/- 2 mm); szerokość: 54mm (+/- 2 mm) ; wysokość: 2.2mm  

      (+/- 0,2 mm), 

 plastik i aluminium użyty w  pen drive powinien pochodzić w 100% z surowców wtórnych, 

 pen drive opatrzony logiem: : Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, NFOŚiGW, UE 
(wzory logo w załączniku nr 5). 
 
 

Zakres prac  dla Wykonawcy 
 

 Opracowanie koncepcji graficznej  projektów: notesu, teczki, długopisu i pen drive. 

 Sprawowanie nadzoru graficznego nad przygotowaniem grafik. 

 Dostawa (w zaklejonych paczkach kartonowych opisanych w widocznym miejscu) do siedziby 
Narodowego Funduszu lub miejsca wskazanego przez Narodowy Fundusz na terenie Polski. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wzorów grafik i rozmieszczenia ciągów znaków (loga).  

 
 

 

CZĘŚĆ IV zamówienia 

 

Wykonanie roll-up’u 

 Ilość roll-up łącznie – 30 szt., 

 Ilość roll-up wg. grafiki nr 1 - 15 szt. oraz Ilość roll-up wg. grafiki nr 2 – 15 szt., 

 wymiary: 100 cm x 200 cm, 

 kolorystyka 4+4, 

 kaseta aluminiowa, ze stopami stabilizującymi i zaciskową listwą górną, 

 wzmocniona konstrukcja, 

 torba transportowa na roll-up, 

 roll-up opatrzony logiem: : Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, NFOŚiGW, UE 
(wzory logo w załączniku nr 5), 

 grafika poglądowa (JPEG) w załączniku nr 7 i nr 8. 
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 Zakres prac dla Wykonawcy: 
 

 Opracowanie koncepcji graficznej roll-upu.  

 Sprawowanie nadzoru graficznego nad przygotowaniem roll up’u. 

 Korekta redakcyjna (w tym stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna) wszystkich tekstów 
zamieszczonych na roll ‘upie. 

 Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji opracowania graficznego roll-upu  
w formacie PDF oraz w pliku cyfrowym (np. InDesign, QuarkXPress, Acrobat, 
Page Maker lub inny stosowany przez Wykonawcę), przygotowanym do druku. 

 Dostarczenie roll’upów wraz z torbami transportowymi do siedziby NFOŚiGW. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji tekstów i wzorów  grafik po korekcie redakcyjnej. 

 
 
 
 
UWAGA dotyczy Części I, II, III i IV zamówienia - W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest stosować zapisy Księgi Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW, dostępnej na 
stronie Zamawiającego, pod adresem:  
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-
oznakowania-przedsiewziec/ 

 

 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – ulotka A 

Załącznik nr 2 –  ulotka B 

Załącznik nr 3 – ulotka C 

Załącznik nr 4 – wzór wizytówki 

Załącznik nr 5 - Logo: Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, NFOŚiGW, UE 

Załącznik nr 6 – tekst ulotki 

Załącznik nr 7 –  poglądowy projekt roll-up’u (wzór nr 1) 

Załącznik nr 8 –  poglądowy projekt roll-up’u (wzór nr 2) 

 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/

