
Załącznik nr 1 do SIWZ - 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, związanych z 
działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi promocji Województwa Łódzkiego 
na 3 Wydarzeniach:  
1. Kongres Gospodarczy w Katowicach, który odbędzie się w dniach: 7-9.05.2014 r.  
2. Forum Ekonomiczne w Krynicy, które odbędzie się w dniach: 2-4.09.2014 r.  
3. Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL w Monachium,  które odbędą się w dniach: 
6-8.10.2014 r.  
 
Zgodnie z harmonogramem realizacji, określonym w pkt. III poniżej.  
 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie  opisane poniżej usługi były wykonane w oparciu o key 
visual linii kreacyjnej promującej Region Łódzki na wydarzeniach organizowanych przez 
ŁARR S.A. w 2013 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.  
 
Przez usługi w ramach działań informacyjnych i promocyjnych w ramach przedmiotu 
zamówienia należy rozumieć:  
1) Usługi graficzne:  
Zaprojektowanie, przygotowanie do produkcji i produkcję materiałów graficznych 
wymienionych w pkt. I poniżej.  
 
2) Usługi copywriting i tłumaczenia 
Kreatywne przygotowywanie tekstów materiałów informacyjnych (reklama prasowa i mapki 
inwestycyjne) i aktualizacja strony www - redagowanie, formatowanie i korekta oraz 
zapewnienie tłumaczenia tych materiałów przez profesjonalnego tłumacza na jęz. angielski.  
 
3) Dostawa gadżetów reklamowych  
Przygotowanie projektów graficznych gadżetów wymienionych w pkt. I poniżej, opracowanie 
ich projektów wykonawczych zgodnych ze specyfikacją producentów, dostarczenie 
odpowiednich ilości gadżetów we wskazanym czasie przez Zamawiającego. 
 
4) Usługi kierownika prac poszczególnych etapów realizacji prac : 
Usługi koordynacyjne zadań w ramach prac wymienionych w punktach 1-3, w tym m.in. 
budżetowanie, planowanie, komunikacja z Zamawiającym, harmonogramowanie i kontrola 
usług w ramach danego wydarzenia. 
 
5) Transport wykonanych materiałów promocyjnych na miejsce realizacji poszczególnych 
wydarzeń w czasie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekty 
realizowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych do akceptacji.  
Wykonanie  opisanych poniżej materiałów promocyjnych i informacyjnych może odbyć się 
jedynie po akceptacji danego projektu przez Zamawiającego.  

 
I. Opis materiałów promocyjnych do realizacji w ramach zamówienia.  
 
1. Notes - 6 500 szt.                                                                                                                                                             
• objętość 50 kartek (kratka),  
• środki – druk 4+0 kolory na offsecie 90g/m2, 
• okładka –  druk 4+0 kolory, offset  250g/m2 z lakierem wybiórczym, 
• podkładka – karton 300g/m2 bez zadruku,  
• spirala po krótkim boku.  
• okładka promująca województwo łódzkie, 



• na każdej kartce w środku notesu u dołu z elementami graficznymi promującymi region. 
 
2. Dwa projekty reklamy prasowej (1 strona A4 oraz 2 strony A4) 
Przygotowanie graficzne oraz usługa copywritingu 
 
 
3. Gadżet reklamowy- 7 000 szt. 
Gadżet reklamowy w postaci zestawu: poduszka podróżna welurowa, nadmuchiwana typu 
"rogal" + chusteczka nawilżająca- zapakowane w eleganckie opakowanie.  
Szacunkowe wymiary poduszki: ok. 40cmx30cmx12cm (wymiary mogą nieznacznie 
odbiegać od założonych przez Zamawiającego) 
Kolor poduszki  - granatowy 
Nadruk – 1 kolor – 2 miejsca (na poduszce); pole zadruku- 3x3 cm + full kolor na 
opakowaniu na chusteczkę + full kolor na opakowaniu ozdobnym  
Forma nadruku – dowolna 
 
4. Roll-up- 4 szt. 
2 projekty graficzne roll-upów o wymiarach 100x200 cm  
 
5. Balon reklamowy- 1 szt. 
Balon reklamowy 5 m wys., biały, full nadruk + aparat zmierzchu 
 
6.  Mapki inwestycyjne- 1500 szt. 
Materiał informacyjny w postaci mapy A2 składanej do A5; z jednej strony mapa regionu 
łódzkiego z terenami inwestycyjnymi, a na drugiej opisy poszczególnych instytucji / miejsc. 
Produkcja: 
Format - A2 składane do A5 
Specyfikacja - papier mapowy typu g-print 150g/m2 4+4 kolory z lakierem dyspersyjnym 
Mapki w jęz. angielskim  
 
7. Wykonanie stoiska promocyjnego (projekt + wykonanie) 
-ścianka wystawiennicza typu "scene" o wymiarach ok 3 m szerokości x 2,25 m. wysokości  
lub o podobnych parametrach + oświetlenie 3 punktowe; 
- lada informacyjna typu pop up counta wysokość ok 1m, szerokość ok 1,30 m lub o 
podobnych parametrach,  
- stojaki na ulotki 2 szt. typu Real bianco o wymiarach 1,5mx0,25mx0,29m lub o podobnych 
parametrach, 
 

II. Opis materiałów informacyjnych do realizacji w ramach zamówienia. 
 
1. Prezentacja multimedialna- dwa rodzaje 
- prezentacja multimedialna, loopowana, 2 minutowa, bez dźwięku, zawierająca animacje,  
przygotowanie szczegółowego scenariusza każdej z prezentacji 
- prezentacja powinna być przygotowana w formacie wideo: mpg, xvid (AVI) 
- Dynamiczna, ilość slajdów ok 15 
wraz z wynajmem TV 46" ze stojakiem oraz złączami USB do odtworzenia prezentacji na 
Forum Ekonomicznym w Krynicy.  
 
2. Baner internetowy 
- 600x100 px 
 
3. Aktualizacja strony www 
Aktualizacja bieżącej strony www o dodanie nowych informacji o podmiotach biorących 
udział w wyjeździe 
 
4. Prezentacja multimedialna -  trzeci rodzaj 
Specyfikacja prezentacji multimedialnej:  



• zapętlona,  
• 5 minutowa,  
• Udźwiękowiona – powinna zawierać głos lektora,  
• zawierająca animacje, 
• prezentacja powinna być przygotowana w jednym z poniższych formatów: 
• pliki video w formacie: 
-  mpeg, mpeg2, 
-  wmv (ASF), 
-  wm9, divx, xvid (AVI) 
-  h264, ffmpeg (MP4) 
• prezentacja powinna być dynamiczna, zawierać materiały video z wywiadami co najmniej 
dwóch przedstawicieli Regionu Łódzkiego 
• prezentacja w języku angielskim  
• ilość slajdów - do 40. 
 
5. Projekty graficzne materiałów do katalogu targowego 
Przygotowanie graficzne ekspozycji w katalogu branżowym, przewodniku branżowym oraz 
na stronie www targów branżowych. Dokładna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze 
znana. 
 

III Harmonogram realizacji wraz z podziałem materiałów informacyjnych 
i promocyjnych do wykonania na poszczególne Wydarzenia  

 
1. Materiały na Kongres Gospodarczy w Katowicach, w dn. 7-9.05.2014 
 

Nazwa Termin przekazania  
w siedzibie ŁARR  
 

Termin przekazania i  
dostarczenia na miejsce 
realizacji wydarzenia 

Przygotowanie reklamy prasowej 
(2 strony A4)- zgodnie z pkt. I.2 

23.04.2014 
 

 

Notes - 4 000 szt.- zgodnie z pkt. 
I.1 

 23.04.2014,  
Katowice- dokładny adres 

zostanie wskazany przez 
Organizatora wydarzenia w 
późniejszym terminie i 
przekazany Wykonawcy 
niezwłocznie po jego 
ogłoszeniu. 

Prezentacja multimedialna- 
zgodnie z pkt. II.1 

2.05.2014 
 

 

Gadżety reklamowe - 2 000 szt.- 
zgodnie z pkt. I.3. 

 2.05.2014,  
Katowice- dokładny adres 

zostanie wskazany przez 
Organizatora wydarzenia w 
późniejszym terminie i 
przekazany Wykonawcy 
niezwłocznie po jego 
ogłoszeniu. 

Roll-up 2 szt.- zgodnie z pkt. I.4. 2.05.2014 
 

 

 
 

2. Materiały na Forum Ekonomiczne w Krynicy, w dn. 2-4.09.2014  
 

Nazwa Termin przekazania  
w siedzibie ŁARR 

Termin dostarczenia na 
miejsce realizacji 
wydarzenia 

Przygotowanie reklamy prasowej 31.07.2014   



(1 strona A4)- zgodnie z pkt. I.2  

Balon reklamowy, zgodnie z pkt. 
I.5 

 30.08.2014 
Krynica-Zdrój- dokładny 

adres zostanie wskazany 
przez Organizatora 
wydarzenia w późniejszym 
terminie i przekazany 
Wykonawcy niezwłocznie po 
jego ogłoszeniu. 

Notes - 2 500 szt.- zgodnie z pkt. 
I.1  

 Nie później niż 15.08.2014,  

Krynica-Zdrój- dokładny 

termin i adres zostanie 
wskazany przez Organizatora 
wydarzenia w późniejszym 
terminie i przekazany 
Wykonawcy niezwłocznie po 
jego ogłoszeniu.  

Prezentacja multimedialna- 
zgodnie z pkt. II.1 

31.07.2014 
 

 

Gadżety reklamowe - 2 000 szt.- 
zgodnie z pkt. I.3. 

 
 

Nie później niż 31.08.2014 

Krynica-Zdrój- dokładny 

termin i adres zostanie 
wskazany przez 
Organizatora wydarzenia w 
późniejszym terminie i 
przekazany Wykonawcy 
niezwłocznie po jego 
ogłoszeniu. 

Roll-up, 2 szt.- zgodnie z pkt. I.4. 15.08.2014 
 

 

Wykonanie stoiska promocyjnego- 
zgodnie z pkt. I.7 

 31.08.2014 
dokładny adres zostanie 
wskazany przez 
Organizatora wydarzenia w 
późniejszym terminie i 
przekazany Wykonawcy 
niezwłocznie po jego 
ogłoszeniu.  

Produkcja banera internetowego- 
zgodnie z pkt. II.2. 

31.07.2014  

 
3. Materiały na Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL w Monachium, w dn. 6-8.10.2014. 

 

Nazwa  Termin przekazania  
w siedzibie ŁARR 

Termin dostarczenia na 
miejsce realizacji 
wydarzenia 

Aktualizacja strony www- zgodnie 
z pkt. II.3. 

31.08.2014  

Prezentacja multimedialna- 
zgodnie z pkt. II.4.  

19.09.2014  

Gadżety reklamowe - 3 000 szt.- 
zgodnie z pkt. I.3. 

 Nie później niż 5.10.2014 

Monachium- dokładny 

termin i adres zostanie 
wskazany przez 
Organizatora wydarzenia w 
późniejszym terminie i 
przekazany Wykonawcy 
niezwłocznie po jego 
ogłoszeniu. 

Mapki inwestycyjne- 1 500 szt.- 
zgodnie z pkt. I.6. 

 Nie później niż 5.10.2014 

Monachium- dokładny 

termin i adres zostanie 



wskazany przez 
Organizatora wydarzenia w 
późniejszym terminie i 
przekazany Wykonawcy 
niezwłocznie po jego 
ogłoszeniu. 

Koszt projektów graficznych- 
zgodnie z pkt. II.5. 

30.06.2014  

 
 
 


