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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla projektu „Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna”
w części dotyczącej
OPRACOWANIA i WYDRUKU FOLDERÓW I WIDOKÓWEK

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne i wydruk 8.000 szt. folderów oraz 21.000 szt.
widokówek.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przewidywany termin wykonania zamówienia do 16 marca 2015 r.
Czas realizacji usługi: około 2 miesięcy (niemniej niż 45 dni kalendarzowych).

III. TERMINY DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW DLA ZAMÓWIENIA:
Gmina Byczyna zakłada przekazanie materiałów potrzebnych do opracowania graficznego
przedmiotów zamówienia do końca stycznia / 6 lutego 2015 r.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do opracowania przedmiotów zamówienia w postaci
plików JPG, PNG, GIF bądź PSD oraz poglądowe rysunki, grafiki wykorzystujące zawartość tych
plików dla określenia wyglądu przedmiotu zamówienia. Do zadań Wykonawcy należeć będzie
opracowanie graficzne przedmiotu zamówienia w postaci zapewniającej odpowiednią jakość
wykonania zamówienia. Po opracowaniu przez Wykonawcę projektów graficznych Zamawiający
zatwierdza je w terminie 7 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu, lecz nie później niż do dnia
określonego w umowie przez Zamawiającego następuje w formie pisemnej (papierowej, fax bądź
elektronicznej na email Wykonawcy).
Ponadto Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobligowany:
- na własny koszt zamówić udostępnić dla folderu, uzgodnić z Zamawiającym mapy odnoszące się
do terenu gminy wskazujące atrakcje turystyczne gminy oraz miejsca noclegowe promowane w
folderze. Mapy wykorzystane zostaną do pokazania obiektów i atrakcji turystycznych na terenie
całej gminy oraz położenie obiektów z miejscami noclegowymi przy stronach dotyczących ich
prezentacji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zgody wykonawcy
mapy na publikację map w folderze.
- na własny koszt wykonać zdjęcia prezentujące miejsca noclegowe w gminie Byczyna promowane
przez folder. Zdjęcia wykorzystane zostaną do prezentacji obiektów w folderze oraz na
widokówkach. Wymagana minimalna ilość zdjęć umieszczonych w folderze i na widokówkach
wykonane przez wykonawcę 2 szt. Zdjęcia należy wykonać z udziałem modeli, właścicieli
obiektów. Na wykonawcy spoczywa w tym względzie zapewnienie praw do publikacji wizerunku
osób uczestniczących w sesjach i ich wykorzystanie w folderach i widokówkach. Pozostałe zdjęcia
dostarczy Zamawiający.
Obiekty wyznaczone do zamieszczenia w folderze i na widokówkach to: Polsko Czeskie – Centrum
Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach; Hotel „Adler”; Hotel Restauracja „Grodzka”; Internat ZSGLiZ
w Polanowicach oraz gospodarstwa agroturystyczne: Dwór „Zacisze” w Biskupicach, Obiekt
pałacowo – parkowy w Gołkowicach, Hetman „Roma” w Proślicach.
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IV. OPIS ZAMÓWIENIA:
A. OPRACOWANIE I WYDRUK FOLDERU:
Format A4.
Stron: 36 (4+32).
Kolor: 4/4.
Okładka: papier kreda mat o gramaturze 300 + folia mat jednostronnie + lakier wybiórczy.
Papier środka o gramaturze 170 gr.
Folder wycinany, z prawej strony, z wykrojnika z kształtem po akceptacji Zamawiającego.
Szycie pionowe zeszytowe.
B. OPRACOWANIE I WYDRUK WIDOKÓWEK:
Format A6 148 mm * 105 mm.
Kolor: 4/4.
Papier kreda o gramaturze 300.
Folia mat. jednostronnie.
Lakier wybiórczy na froncie.
Element dodatkowy "sucha pieczęć" metalowa z historycznym herbem Byczyny wg. wzoru
przykładu z fot. nr 1 poniżej. Sucha pieczęć ma przedstawiać napis Gmina Byczyna oraz herb
gminy (bądź historyczną pieczęć z fot. nr 2 poniżej).

V.

FOTOGRAFIE, WZORY:

Fot. 1a. Przykładowy wzór widokówki z „suchą” pieczęcią
(widok z przodu).

Fot. 1b. Przykładowy wzór widokówki z „suchą” pieczęcią
(widok pieczęci z tyłu).

Fot. 2. Historyczna pieczęć gminy

