SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonanie
elementów
systemu
wystawienniczego na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych
i informacyjnych związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 przez Zamawiającego.
2. Elementy te będą nowe, wykonane z wysokogatunkowych materiałów,
wyprodukowane z zastosowaniem graficznych zasad określonych w Linii
graficznej do perspektywy programowej 2014 – 2020 oraz zgodnie z Księgą
Identyfikacji wizualnej (dostępne na stronie www.rpo.podkarpackie.pl).
3. Zakres zamówienia obejmuje również transport i dostarczenie poszczególnych
elementów zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem.
4. Zamówienie odbędzie się zgodnie z następującą charakterystyką:

a) L – Banner









Wymiary 100 cm x 200 cm
Sztuk: 2
Anodowane aluminium, elegancki, prosty, nowoczesny design
Ciężka noga stabilizująca
Listwa góra i dolna mocowana do grafiki na wsuw
Grafika indywidualna zaprojektowana przez Wykonawcę dopasowana
do potrzeb Zamawiającego i zgodna z ww. dokumentami tj. Linią graficzną
do perspektywy programowej 2014 – 2020 oraz Księgą identyfikacji wizualnej
Grafika nie przepuszczająca światła, nie rolująca się po bokach
Torba transportowa (na każdy L banner osobno) - ze sztywnego tworzywa
chroniącego grafikę podczas transportu

Przykładowa wizualizacja:
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b) Pufy/Siedziska/Fotele
- dla dzieci i młodzieży
 Wysokość 50 cm, szerokość podstawy 100 cm.
 Tkanina: poliester + bawełna (po podpisaniu umowy wymagana próbka
materiału potwierdzająca wymagania Zamawiającego co do koloru i rodzaju
materiału).
 Wsad pufy/siedziska/fotela umieszczony w specjalnej poszewce, wyciąganej
z pokrowca (wyciąganie poszewki umożliwia pranie i czyszczenie pokrowca).
 Sztuk 4
 Kolor: 2 x żółty, 2 x granatowy
 Wykonanie z materiałów lekkich
Przykładowa wizualizacja:

- da dorosłych
 Wysokość: 130 cm, szerokość podstawy: 100 cm
 Tkanina: poliester + bawełna (po podpisaniu umowy wymagana próbka
materiału potwierdzająca wymagania Zamawiającego co do koloru i rodzaju
materiału).
 Wsad pufy/siedziska/fotela umieszczony w specjalnej poszewce, wyciąganej
z pokrowca (wyciągnięcie poszewki umożliwia pranie i czyszczenie pokrowca).
 Sztuk 4
 Kolor: 2 x żółty, 2 x granat
 Wykonanie z materiałów lekkich
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Przykładowa wizualizacja:

c) Regał







Wymiary: szerokość 33 cm, głębokość 38 cm, wysokość 33 cm
Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Prosty segment, czterokomorowy, służący do przechowywania
i eksponowania rzeczy
Sztuk: 3
Możliwość montażu 3 sztuk w większą całość (niezbędny system zaczepów,
skręcane elementy)
Kolor biały

Przykładowa wizualizacja:
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d) Pudełko/Kosz





Wymiary: wpasowane do półek w regale (szer. 33 cm, gł. 38 cm, wys. 33 cm)
Kolor: żółty – w przypadku braku dostępności koloru żółtego, Zamawiający
wyraża zgodę na zamianę na inny kolor po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym
Sztuk: 6
Uchwyty ułatwiające przenoszenie i wysuwanie

Przykładowa wizualizacja:
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