
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 Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, który odbędzie się w dniach: 7-
9.05.2014 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  
Kreatywne przygotowywanie tekstów materiałów informacyjnych (reklama prasowa)- 
redagowanie, formatowanie i korekta materiałów. 
 
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 – 4 000 szt.                                                                                                                                                             
• objętość 50 kartek (kratka),  
• środki – druk 4+0 kolory na offsecie 90g/m2, 
• okładka –  druk 4+0 kolory, offset  250g/m2, folia matowa 1+0, 
• 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.  Projekt reklamy prasowej (2 strony A4) 
Przygotowanie graficzne oraz usługa copywritingu 



 
 
3. Gadżet reklamowy- 2 000 szt. 
Gadżet reklamowy w postaci zestawu: poduszka podróżna welurowa, nadmuchiwana typu 
"rogal", zapakowana w 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  
 
 

II. Opis materiałów informacyjnych do realizacji w ramach zamówienia. 
 
1. Prezentacja multimedialna 
- 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 
 
 

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 

05.05.2014 
 

 

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

 06.05.2014-do godz. 
16.00 
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 

06.05.2014- do godz. 16.00 
 

 

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

 06.05.2014-do godz. 
16.00 
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. 06.05.2014-do godz. 16.00 
 

 

 
 


