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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Główny kod CPV:  

 
 

  31523200-0 Trwałe znaki informacyjne 
 

2. Przedmiotem niniejszego post ępowania jest:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic informacyjnych – informujących o 
realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 
– 2020. 

Cel zamówienia  
Tablice informacyjne stanowią element działań informacyjnych i promocyjnych, których 
celem jest zwiększenie świadomości opinii społecznej na temat udziału środków Unii 
Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Działania informacyjne i 
promocyjne podejmowane w związku z realizacją projektów Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi, będą bezpośrednio służyły informowaniu opinii publicznej o 
dofinansowaniu realizacji tego przedsięwzięcia i promocji unijnego źródła jego 
dofinansowania. 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia  

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie i dostarczenie we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce na terenie Łodzi tablic informacyjnych – informujących o 
realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym: 

1. tablice informacyjne dla Projektu 1 – „ REWITALIZACJA OBSZAROWA 
CENTRUM ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 7,5 HA OGRANICZONY 
ULICAMI: WSCHODNIĄ, REWOLUCJI 1905 R., KILIŃSKIEGO, JARACZA WRAZ Z 
PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC”- 6 szt.; 

2. tablice informacyjne dla Projektu 2 – „REWITALIZACJA OBSZAROWA 
CENTRUM ŁODZI – PROJEKT 2”- 3 szt.; 

3. tablice informacyjne dla Projektu 3 – „REWITALIZACJA OBSZAROWA 
CENTRUM ŁODZI – PROJEKT 3”- 2 szt.; 
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pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 
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4. tablice informacyjne dla Projektu 4 – „REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM 
ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 32,5 HA OGRANICZONY ULICAMI: 
ZACHODNIĄ, PODRZECZNĄ, STARY RYNEK, WOLBORSKĄ, FRANCISZKAŃSKĄ, 
PÓŁNOCNĄ, WSCHODNIĄ, REWOLUCJI 1905 R., PRÓCHNIKA WRAZ Z 
PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC” 
- 6 szt.; 

5. tablice informacyjne dla Projektu 5 – „REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM 
ŁODZI – PROJEKT 5”- 2 szt.; 

6. tablice informacyjne dla Projektu 6 – „REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM 
ŁODZI – PROJEKT 6”- 2 szt.; 

7. tablice informacyjne dla Projektu 7 – „REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM 
ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 14 HA OGRANICZONY ULICAMI: 
OGRODOWĄ, GDAŃSKĄ, LEGIONÓW, CMENTARNĄ WRAZ Z PIERZEJAMI PO 
DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC”- 23 szt.; 

8. tablice informacyjne dla Projektu 8 – „REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM 
ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 7 HA OGRANICZONY ULICAMI: 
OGRODOWĄ, ZACHODNIĄ, LEGIONÓW, GDAŃSKĄ WRAZ Z PIERZEJAMI PO 
DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC”- 11 szt. 
 

3. Specyfikacja techniczna tablicy informacyjnej:  

1. Materiał: blacha aluminiowa, kształtowniki stelażu stalowe w kolorystyce RAL 
7016, zmywalna folia samoprzylepna. Tablica wykonana zostanie z materiałów 
trwałych,  
tj. odpornych na warunki atmosferyczne. Tablica musi zostać wykonana w sposób 
umożliwiający jej montaż bezpośrednio na gruncie lub na rusztowaniu budynku; 

2. Wymiary: 100 cm x 200 cm; 
3. Kolorystyka: pełna; 
4. Technika wykonania: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką 

estetykę, czytelność zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i 
odwzorowania elementów graficznych i kolorów; 

5. Tablica dwustronna – pierwsza strona tablicy musi zawierać: 
6. Treść planszy tablicy – tablica musi zawierać: 

a. nazwę beneficjenta; 
b. tytuł projektu; 
c. cel projektu; 
d. zestaw logo – znak FE i UE oraz logo promocyjne województwa łódzkiego; 
e. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 
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    Tablica informacyjna nie mo że zawiera ć innych informacji i elementów 
graficznych. 
7. Tył tablicy ma umożliwiać łatwą, samodzielną wymianę prezentowanej treści i 

zabezpieczać  
ją przed skutkami warunków atmosferycznych, np. poprzez zastosowanie 
ochronnego daszka. 

 
Wykonawca wykona tablice zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi 
dotyczącymi tablic informacyjnych oraz oznaczania ( ologowywania )działań 
informacyjno – promocyjnych w ramach projektu, zgodnie z aktualnym „Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie 
informacji i promocji” – 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_be
neficjenta_info_promo_140616.pdf. 
 

4. Dodatkowe wymagania:  

1. Wykonawca wykona projekt graficzny planszy tablic informacyjnych i przedstawi  
go do akceptacji Zamawiającemu, przed wykonaniem tablic informacyjnych; 

2. Wykonawcę tablic informacyjnych nie dotyczą kwestie spraw administracyjnych 
związanych z ich legalizacją, ponieważ tablice informacyjne będą zamontowane 
na terenie placu budowy przez wykonawcę danej inwestycji, w ramach 
konkretnego projektu 1-8. 

3. Wykonawca tablic informacyjnych jest odpowiedzialny wyłącznie za wykonanie i 
dostarczenie we wskazane przez zamawiającego miejsce. 

 
5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia przez 
Zamawiającego o konieczności wykonania tablic ( w zakresie liczby oraz projektu, 
którego będą dotyczyć) wykona projekt graficzny planszy tablicy i projekt 
techniczny konstrukcji tablicy wraz z opisem; 

2. Zamawiający zatwierdzi projekt graficzny planszy tablicy i projekt techniczny 
konstrukcji wraz z opisem w terminie 2 dni roboczych, lub wniesie uwagi. W 
przypadku złożenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 1 dnia 
roboczego przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt celem zatwierdzenia. 

3. Tablice informacyjne wykonane zostaną przez Wykonawcę i dostarczone w 
miejsca wskazane przez Zamawiającego ( w granicach miasta Łodzi) w terminie 
…….. dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o 
konieczności wykonania tablic; 
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4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminach określonych w opisie 
przedmiotu zamówienia i umowie, przy czym ostateczny termin realizacji 
przedmiotu zamówienia to 31 grudnia 2018 roku.  

 
6. Dodatkowe wymagania zwi ązane z realizacj ą zamówienia:  

1. Każdorazowo Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym treść, zakres, formę 
graficzną tablic informacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający 
ma prawo w terminie2 dni roboczych od dnia przekazania projektu graficznego 
tablicy do wnoszenia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić; 

2. Uwzględniając charakter projektu oraz przedmiot zamówienia, Wykonawca 
zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym, w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia oraz do uwzględniania zaleceń i wytycznych zawartych 
w aktualnym „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” – 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_
i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf. 

 
7. Forma płatno ści:  

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wystawił faktury za wykonanie tablic 
informacyjnych do każdego z projektów 1-8 ( opisanych w pkt. 3) oddzielnie. Płatność 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 

Podstawą do wystawienia faktury jest ostateczny protokół odbioru tablic 
informacyjnych, który sporządzony zostanie dla każdego z ośmiu projektów oddzielnie. 
 

8. Miejsce wykonania zamówienia:    

•  na terenie miasta Łodzi - w granicach projektów 1-8 
 

9. Warunki gwarancji i r ękojmi za wady:  

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie w szczególności § 10 projektu umowy 
(Załącznik nr 7 do SIWZ)  

10. Termin wykonania zamówienia:   
   Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 31.12.2018 r.  
 

 


