
 

Wykonanie kalendarzy w ramach działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu 

CZĘŚĆ II 

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Informacje podstawowe 

1.1. Projekt 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap IV”. 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektów graficznych oraz druk i dostawa 

kalendarzy promocyjnych, książkowych i ściennych na rok 2022 rok w ilościach i 

asortymencie określonym w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot:    

Kalendarze - 30199792-8 
Usługi projektów graficznych -79822500 

   

1.3. Kraj Zamawiającego 

Polska 

1.4. Lokalizacja projektu 

Gmina Płock (powiat płocki, woj. mazowieckie)  

1.5. Przepisy, w oparciu, o które realizowane są działania informacyjno-promocyjne 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. 

 Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, 

 Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ  2014-2020, lipiec 2017. 
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Informacje dotyczące powyższych dokumentów znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.pois.gov.pl/. 

2. Informacje podstawowe dotyczące projektu 

2.1. Opis projektu 

Projekt realizowany jest w Polsce, na terenie województwa mazowieckiego 

w gminie Płock współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś 

priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu 

wynosi 139 504 781,32 zł. 

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania: 

Modernizacja systemu wodociągowego tj.: 

 przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka”,  

 budowa wodociągu DN450 przy ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego,  

 przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody 

powierzchniowej „Grabówka”, 

 przebudowa wodociągu magistralnego DN600 osiedla „Podolszyce”. 

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Borowiczki w ul. Bałtyckiej 

i ul. Chełmińskiej oraz przebudowa przepompowni ścieków „Andoria” 

zlokalizowanej przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej, 

 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację 

deszczową w centrum miasta Płocka, 

 Przebudowa głównych kolektorów A, B, G1, C, D oraz G2, 

 Likwidacja lagun osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie. 

3. Podstawowe cele działań w ramach niniejszego zamówienia 

3.1. Cel ogólny 

Ogólnym celem zadania jest spełnienie wymagań określonych przez: 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady 

wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, 
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 Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, 

 Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ  2014-2020, lipiec 2017. 

Informacje dotyczące powyższych dokumentów znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.pois.gov.pl/. 

3.2. Cele bezpośrednie 

Działania informacyjne i promujące mają na celu: 

1) promowanie dobrych nawyków związanych z korzystaniem z urządzeń sanitarnych, 
1) poszerzenie wiedzy w zakresie procesów i etapów oczyszczania ścieków, 
2) podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, dotyczącej znaczenia wody w 

codziennym życiu człowieka, 
3) promowanie projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, 

4) kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej 
dzieci i młodzieży, 

5) zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu od czasu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

3.3. Grupy docelowe 

Działania informacyjne i promujące kierowane są do następujących grup docelowych: 

 mieszkańcy Płocka, 

 opinia publiczna, 

 media. 

4. Opis wymagań 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług w zakresie Zaprojektowania i 

wydruku kalendarzy ściennych oraz książkowych. Projektu współfinansowanego z 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez 

Zamawiającego. 

Kalendarze należy oznaczać następującymi elementami: 

1. Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze 

Europejskie oraz nazwy programu, z którego finansowany jest projekt, 
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2. Znak Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy „Rzeczpospolita 

Polska”, 

3. Logo beneficjenta, 

4. Znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy 

funduszu, który współfinansuje projekt. 

5. Znak 130 lat „Wodociągów Płockich” Sp. o.o. 

4.2. Rodzaj usługi 

W ramach wymaganych usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

projektów graficznych oraz druk i dostawa kalendarzy promocyjnych, książkowych i 

ściennych na rok 2022 rok w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do 

wzoru umowy. 

 Kalendarz Wieloplanszowy - konkursowy 

Termin wykonania: do dnia 9 grudnia 2021 r., 

 Projekt Wykonawcy  

 Na rok 2022, 

 Ilość sztuk 200 (dwieście sztuk) 

Środek kalendarza (12 plansz) 

 format minimum 420x560, który można powiększyć przez 
Zamawiającego maksymalnie o 30 mm każdy wymiar, 

 papier: offset 200 g, +/- 10g, CMYK 4/0,  

 12 wklejek – rysunki konkursowe, 

Okładka kalendarza (przód) 

 format: minimum 420x560 mm, który może być powiększony przez 
Zamawiającego maksymalnie o 30 mm każdy wymiar,  

 papier: karton 600 g +/-20g, kaszerowany, CMYK 4/4, 

 loga Unijne, 

 znak 130 lat „Wodociągów Płockich” Sp. o.o. 

Oprawa: 

 spirala metalowa obleczona plastykiem, kolor: biały, do zawieszenia 
po krótszym boku. 

Wykończenie / Opakowanie: 

Z tyłu kalendarza biała tektura wzmacniająca do kalendarza (offset 320g +/-

30g) w formacie całego kalendarza tj. minimum 420x560, 
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 Opaska zabezpieczająca kalendarza przed otwarciem (wysokość 

minimum 150 mm, szerokość dopasowana do kalendarza), lub 

koperta. 

 Papier pakowy beżowy z nadrukiem logo 130 lat „Wodociągi 

Płockie” Sp. z o.o. 

 Pole nadruku minimum 150 mm x 50 mm, dwa kolory. 

 Kalendarz książkowy – konkursowy 

Termin wykonania: do dnia 24 grudnia 2021 r., 

 Projekt Wykonawcy  

 Na rok 2022, 

 Ilość sztuk 400 (czterysta sztuk) 
 
Wnętrze kalendarza 
 

 wymiary bloku - 200x260 mm (+/- 10 mm), 

 blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, narożniki zaokrąglone, 

 preferowany papier kremowy typu chamois 90g/m2, wyklejki papier 
90 g/m2 lub równoznaczny, zapewniający dobrą jakość, 

 perforacja narożna,  

 układ tygodniowy pionowy – preferowany tydzień na jednej stronie 
druga strona w formie notatki, 

 wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym,  

 kalendarium w języku polskim w kolorze szaro-czerwonym / lub 
granatowym – wzór Wykonawcy zaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

 oznaczenie dni tygodnia, świąt oraz imienin w języku polskim, dni 
świąteczne w kolorze odróżniającym się od dni powszednich, 

 wszystkie święta zaznaczone w kalendarium muszą być świętami 
obchodzonymi w Polsce, 

 strony informacyjne typu: dane personalne; skrócone kalendarium na 
rok 2021,2022, 2023; plan urlopów, planowanie miesięczne, notatnik 
teleadresowy zintegrowany z blokiem, mapy  

 6 kartki – wklejek ze zdjęć rysunków konkursowych, w jasnej ramce a la 

passe partout na papierze zapewniającym dobrą jakość druku zdjęć, 
gramatura minimum 90 g/m2, CMYK 4/4, format 200x260 mm (+/- 10 
mm), umieszczonych mniej więcej w równomiernych odstępach  

 ilość stron bloku dopasowana do kalendarium i dodatkowych stron 
informacyjnych, 

 na rewersach okładek (przedniej i tylnej) 2 wyklejki projektu 
dostarczonego przez zamawiającego (CMYK 4/0) w formacie 2 x 2 
wymiary 200x260 mm (+/- 10 mm), papier, zapewniający dobrą jakość 
druku zdjęć, gramatura minimum 115 g/m2, 
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 materiały do projektu wyklejek zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego, 

 tasiemka o wym. 6 mm (+/- 1mm) w kolorze jasny beżowym. 
 
Okładka 
 

 rodzaj okładki – okleina papierowa w naturalnym kolorze beżowym 
(np. jak płótno naturalne, itp.), gładka struktura, 

 oprawa natura z certyfikatem FSC o strukturze z możliwością 
wykonania tłoczenia, 

 tłoczenia złotą folią na okładce/grzbiecie: rok oraz logo 130 lat 
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (wzór dostarczony przez 
Zamawiającego)  

  tłoczenie na sucho na tylnej stronie okładki dwa małe logotypy 
unijne (wzór dostarczony przez Zamawiającego). 

 gumka w kolorze jasno beżowym (dopasowana kolorystycznie do 
okładki). 

 

 

 


