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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

Szczegółowa Opis Przedmiotu Zamówienia 
/Wykonanie i zakup materiałów informacyjno -  promocyjnych/ 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  

w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” Program Zmniejszania 

Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego  

z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia, realizowanego w ramach 

Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu dofinansowanego  

z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa. 

 
 

Lp. Przedmiot: Opis: Ilość: Uwagi/sposób 
znakowania: Przykładowa wizualizacja 

1. Plakaty  
 

Format B2 
 

1000 
szt. 
 

W górnej części lewej 
strony loga Powiatu 
Piotrkowskiego oraz 
napis:  Realizator 
projektu: Powiat 
Piotrkowski.  
Krzywa (szablon dostępny 
na 
http://www.eog.gov.pl/
media/3501/lukeea.jpg  
Tekst umieszczony na 
kolorowym polu 
dostarczy Zleceniodawca.  
W dolnym prawym rogu 
na białym tle logo 
funduszu norweskiego 
www.norwaygrants.org
. 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego.  
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2. Broszura Wymiar: 18x18 
cm,  
od 4 - 6 stron 

7000 
szt.  

Na 1 stronie w górnej 
części z lewej strony loga 
Powiatu Piotrkowskiego 
oraz napis: Realizator 
projektu: Powiat 
Piotrkowski. 
Na ostatniej stronie w 
dolnej części z prawej 
strony logo funduszu 
norweskiego 
oraz adresy stron:  
www.norwaygrants.org
.  
www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl, 
 
 a także informacja o 
współfinansowaniu 
 
projektu, jak również 
bezpłatności broszury. 
Tekst dostarczy 
Zleceniodawca. 
Krzywa (szablon dostępny 
na 
http://www.eog.gov.pl/
media/3501/luk_eea.jp
g  

 

3. Ulotka Format A5,  
4 strony 

15000 
szt 

Na 1 stronie w górnej 
części z lewej strony loga 
Powiatu Piotrkowskiego 
oraz napis: Realizator 
projektu: Powiat 
Piotrkowski. 
Na ostatniej stronie w 
dolnej części z prawej 
strony logo funduszu 
norweskiego a z lewej 
adresy stron 
internetowych:  
www.norwaygrants.org
.  
www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl, a także 
informacja o 
współfinansowaniu 
projektu, jak również 
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bezpłatności broszury. 
Tekst umieszczony na 
kolorowym polu (główny 
tytuł): „Twoje 
SERCE Twoim ŻYCIEM” 
Program Zmniejszenia 
Nierówności w Zdrowiu 
Mieszkańców Powiatu 
Piotrkowskiego z 
Ryzykiem Wystąpienia 
Chorób Układu Krążenia.  
Krzywa (szablon dostępny 
na 
http://www.eog.gov.pl/
media/3501/luk_eea.jp
g  
Zamawiający dostarczy  
tekst. 

4. Rollbaner 
 

Rollbaner, 
wymiar ok. 
2000x1200 
(mm), stylowe 
lekkie 
komponenty, 
szybki w 
montażu, zacisk 
u góry na pręcie. 
Dołączone z 
pokrowcem oraz 
stojakiem  
 

8 szt. W dolnej części zdjęcia na 
kolorowym polu 
umieszczony tekst, który 
dostarczy Zleceniodawca. 
 Tekst widoczny i czytelny 
nawet z kilku metrów.  
W górnej części lewej 
strony loga Powiatu 
Piotrkowskiego oraz 
napis:  Realizator 
projektu: Powiat 
Piotrkowski, adres biura 
projektu i adres e-mail, 
które dostarczy 
Zleceniodawca. 
U dołu na białym tle logo 
funduszu norweskiego  
oraz adresy strony:  
www.norwaygrants.org
.  
www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl, 
a także informacja o 
współfinansowaniu 
projektu . 
Krzywa (szablon dostępny 
na 
http://www.eog.gov.pl/
media/3501/luk_eea.jp
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g  
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego.  

5. Banner 
 

Banner siatkowy 
mesh. 
Rozmiar: 2000x 
1000 (mm)  
Wykonana z 
trwałego 
materiału, 
odpornego na 
warunki  
atmosferyczne  

24 szt Szczegółowy opis 
znajduje się pod tabelą. 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego.  
  

 
* Banner - na banerze należy umieścić: 
 
W górnej części (nagłówek) :  

„Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” 

Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego 

z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia. 

Pod nagłówkiem:  

Umieszczona krzywa oraz zdjęcie  

 

Na zdjęciu po lewej stronie informacje:  

Zleceniodawca dostarczy tekst. 

 

Pod zdjęciem po lewej stronie formuła o wsparciu:  

Program jest współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014 oraz środków budżetu państwa w Ramach Programu PL13 Ograniczanie Społecznych 

Nierówności w Zdrowiu 

 

Pod zdjęciem po prawej stronie:  

Logo Powiatu Piotrkowskiego 

Adres strony:   www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl 

Pod nimi logo funduszu norweskiego    

Adres strony: www.norwaygrants.org. 

 

Loga i inne oznaczenia, o których mowa w opisie, jak również szablony graficzne dostępne są 

na stronach internetowych: 
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 http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-

MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_prom

ocja.html (logo funduszu norweskiego – norway grants) 

 http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/wez-udzial-w-promocji-

funduszy/zasady-promocji/#Wzory%20materia%C5%82%C3%B3w%20informacyjno-

promocyjnych, 

 http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=powiat_logo (logo powiatu 

piotrkowskiego). 

 

 
TYPOGRAFIA 

 Czcionka DaxlinePro lub Verdana  

TYTUŁ – DaxlinePro Bold – 25 pt 

TYTUŁ ROZDZIAŁU – DaxlinePro Bold – 14 pt 

WYRÓŻNIENIA – DaxlinePro Medium – 13 pt 

TEKST GŁÓWNY – DaxlinePro Regular – 10 pt 
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