
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

I. Kalendarz biurkowy na 2020 r. typu „piramidka”.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci 

kalendarzy biurkowych typu „piramidka” na 2020 r. na potrzeby informacji i promocji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Szczecinie (WUP w Szczecinie). 

 

  

 

Poglądowe zdjęcia 

 

Kalendarz w układzie trzymiesięcznym z karteczkami samoprzylepnymi. Kalendarz powinien zawierać: 

3 miesiące na jednej stronie (bieżący, poprzedni i następny), wskazane imieniny i święta oznaczone innym 

kolorem, samoprzylepne kartki do notowania (3 bloczki białe), kolorowe znaczniki samoprzylepne 

(5 kolorów). 

 

Znakowanie na podstawie: Na okleinowanej okładce kalendarza zostanie wykonany wyrazisty nadruk: 

 4 czytelne logo w jednej linii – logo FE z podpisem Program Regionalny, logo Pomorze Zachodnie, WUP 

w Szczecinie, flaga UE z podpisem EFS; 

 informacje z minigrafikami: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

www.wup.pl/rpo 
 
facebook.com/wupszczecin/ 
 

 @WUP_Szczecin  
 



Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
 
efs@wup.pl 
 
91 42 56 163/164 lub 94 344 50 25/26 

 
ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, ul. Słowiańska 15A w Koszalinie 

 

 nadruk w kolorze 1+0 CMYK. 

Na każdej stronie kalendarium zostaną nadrukowane logotypy: 

 4 czytelne logotypy – logo FE z podpisem Program Regionalny, logo Pomorze Zachodnie, barwy RP, 

flaga UE z podpisem EFS w jednej linii; 

 logo WUP w Szczecinie w górnej części kalendarium. 

 nadruk w pełnym kolorze 4+0 CMYK. 

Wymiar podstawy: 310 x 190 x 110 mm (+/- 10%). 

Wymiary kalendarium: 300 x 100 mm (+/- 10%). 

Kolor podstawy: niebieski, jasny zielony, ciemny zielony. 

Ilość: 300 szt., po 100 szt. każdego koloru. 

  
Poglądowe kolory podstawy 

 

II. Kalendarz ścienny trójdzielny na 2020 r. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci 

kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2020 r. na potrzeby informacji i promocji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Szczecinie. 

Ilość: 200 szt.; 

Wymiar kalendarza: 83 cm (wysokość) x 33 cm (szerokość) (+/-10%); 

Wymiar główki: 23 x 33 cm (+/-10%); 

 Główka płaska, w górnej krawędzi umieszczony jest otwór umożliwiający zawieszenie kalendarza, 

lakierowana z połyskiem jednostronnie. 

Wymiar plecków: 60 x 33 cm (+/-10%); 

 Plecki z białego kartonu 330 g/m2 (+/-10%), kolorystyka: 4+0 CMYK, lakierowane z połyskiem 

jednostronnie. 

 Miejsce na reklamę (przestrzenie pomiędzy częściami kalendarium i na stopce pod nim): trzy paski 33 x 

5,5 cm (+/- 10%), przestrzeń na grafikę, logotypy i informacje o Urzędzie; 

Druk: pełen kolor 4+0 CMYK; 

Kalendarium: papier offsetowy 90g/m2, klejone, w języku polskim, angielskim, niemieckim – wzór 



kalendarium do wyboru Zamawiającego z propozycji od Wykonawcy/drukarni (min. 2 propozycje); 

 Kalendarium trzyczęściowe (miesiąc poprzedni, bieżący, następny), objętość: 3x12 kartek (minimum od 

grudnia 2019 do stycznia 2021); 

 Każda część kalendarium zawiera zaznaczone święta i imieniny w języku polskim; 

 Imieniny wskazane pod datami dziennymi (nie obok), mieszczące się razem z nimi w okienku 

do oznaczania daty; 

Okienko do oznaczania aktualnej daty (pasek regulowany przezroczysty z okienkiem do przesuwania, 

wskazujący dzień tygodnia) w kolorze wybranym przez Zamawiającego; 

Projekt graficzny Zamawiający przekaże w ciągu 2 dni roboczych Zamawiającego od dnia podpisania 

umowy (w formacie .pdf oraz .cdr); 

Na kalendarzu muszą zostać umieszczone odpowiednie logo: logo FE z podpisem Program Regionalny, 

logo Pomorze Zachodnie, barwy RP, flaga UE z podpisem EFS w jednej linii oraz logo WUP w Szczecinie 

w górnej części kalendarza. 

 

Poglądowe zdjęcia 

 

III. Torby konferencyjne  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci toreb 

konferencyjnych na potrzeby informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

Ilość: 600 szt.; 

Materiał: papier ekologiczny o gramaturze 100 g, prążkowany; 

Wymiary: 25 x 11 x 32 cm (+/- 10%); 

Kolor: brązowy; 

Uchwyt: papierowy, skręcany; 

Nadruk: jednokolorowy 1+0. 

Na torbach naniesione odpowiednią technologią dopasowaną do materiału znakowanie, tj. ciąg znaków 

logo Fundusze Europejskie z podpisem Program Regionalny, logo Pomorze Zachodnie, logo WUP 

w Szczecinie, flagę UE z podpisem Europejski Fundusz Społeczny), zgodnie z obowiązującymi przepisami 

nt. informacji i promocji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 



Treść merytoryczna i wizualna wszystkich materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
wykonaniem poszczególnych elementów usługi. 
 

a) Wykonawca ma obowiązek umiejscowienia odpowiednich logotypów w projektach wszystkich 

powstałych materiałów zgodnie z: 

 Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji: www.wup.pl/rpo/download/21.07.2017-aktualizacja-

Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_pro....pdf  

 Kartą Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dotyczy części I):  

www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/karta_wizualizacji_rpo_wz_2014_2020.pdf 

b) Wszelkie niezbędne oznaczenia (logotypy) w formacie JPEG i/lub PDF przekaże Zamawiający. 

c) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego całość zamówienia w terminie do 15 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

d) Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia we wskazane miejsce. 

e) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe materiały i dostarczyć nowe, wolne 

od wad. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2019 r. 

 


