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Załącznik nr 3 do SIWZ/ 

Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie edytorskie, wykonanie składu, 

łamania, korekty, przygotowania do druku oraz  wydruku i dostawy ulotek  oraz 

broszur dotyczących działalności Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich w województwie śląskim.  

 

 

BROSZURA 

 

Projekt graficzny: 

 Do Wykonawcy należy opracowanie i wykonanie projektu graficznego broszury, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do SOPZ. Zamawiający zastrzega, że wsad 

broszury oraz okładka znajdujące się w Załącznikach nr 1 i 2 do SOPZ stanowią 

przykładowy wzór graficzny na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę broszur i ulotek. Wsad broszury ulegnie zmianie jedynie 

pod względem treści tekstu. Broszura nie będzie zawierać rysunków oraz 

wykresów. Szata graficzna stanowiąca wsad broszury nie ulegnie znaczącej 

zmianie. Gotowy projekt graficzny zostanie przekazany Wykonawcy  po podpisaniu 

umowy.    

 Elementy obowiązkowe oraz wytyczne do projektu graficznego przekaże 

Zamawiający po podpisaniu umowy; 

 Projekt graficzny wymaga przed wydrukiem akceptacji Zamawiającego. 

 

Broszura będzie tzw. Przewodnikiem dla Beneficjentów. Pierwsza strona okładki tak jak  

w załączonym wzorze. Przewodnik winien być sprofilowany, zawierać różne kolory zakładek, 

które odsyłać będą do różnych grup docelowych, dla których przewidziane jest wsparcie.  

 

Broszura zostanie wykonana w oparciu o następujące parametry  techniczne:  

 Format: A5 (148 x 210 mm); 

 Kolor: 4+4 CMYK; 

 Okładka: kreda,  gramatura 200 g/m2, pełny kolor (4+0 CMYK) jednostronnie 

lakierowanie (wybiórczy lakier UV); 

 Objętość broszury: 20 stron (24 strony wraz z okładką); 

 Wykończenie okładki: zszycie zeszytowe, 2 zszywki po dłuższym  boku 

 Papier z jakiego będą wykonane strony broszury – kreda matowa, gramatura               

130 g/m2 

 Nakład 3000 szt. 

 

Wydawcą przedmiotu zamówienia jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Broszura nie zostanie oznaczona nr ISSN/ISBN. 
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ULOTKA 

 

Projekt graficzny: 

 Do Wykonawcy należy opracowanie i wykonanie projektu graficznego ulotki, zgodnie 

ze wzorem obowiązującym w ramach Sieci PIFE, przekazanym przez Zamawiającego 

(Załącznik nr 3 do SOPZ); 

 Elementy obowiązkowe oraz wytyczne do projektu graficznego przekaże 

Zamawiający po podpisaniu umowy; 

 Projekt graficzny wymaga przed wydrukiem akceptacji Zamawiającego. 

 

Ulotka zostanie wykonana w oparciu o następujące parametry  techniczne: 

 Ulotka dwustronna; 

 kolor: 4+4 CMYK; 

 Format ulotek: A5 (148 x 210 mm); 

 Papier gramatura – kreda połysk; 200g/m2 

 Nakład: 6000 szt. 

 

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. dotyczące wymogu 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

 

1. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia obejmująca wydruk wszystkich ulotek i broszur była wykonywana 

przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502                 

z późn. zm.). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca lub Podwykonawca wskaże osobę 

wykonującą czynności obejmujące wydruk wszystkich ulotek i broszur 

zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz przedstawi dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie tej osoby na podstawie umowy o pracę                          

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

3. Wykonawca lub Podwykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany 

jest w terminie do 2 dni roboczych  przedstawić aktualne dokumenty 

potwierdzające, że przedmiot zamówienia w części dotyczącej wydruku 

wszystkich ulotek i broszur jest wykonywany przez osobę, o której mowa w pkt 

1), będącą pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

4. W przypadku niezatrudniania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia             

w pełnym wymiarze czasu pracy osoby, o której mowa w pkt 1)                              

lub nieprzedstawienia zamawiającemu na jego żądanie dokumentów wskazanych 

w pkt 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną                     

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. 
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5. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą                   

lub wspólników spółek osobowych oraz kapitałowych niezatrudniających 

pracowników, Zamawiający zastrzega, że czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia określone w pkt 1) wykonają osobiście osoby 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek 

kapitałowych oraz osobowych. 

6. Dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia w części dotyczącej 

wydruku ulotek i broszur będzie wykonywany przez osobę zatrudnioną                 

na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) są: 

a) zaświadczenia/ poświadczenia wydane przez organy uprawnione                  

do wydawania zaświadczeń w zakresie informacji o zatrudnianiu osób na umowę                  

o pracę; 

b) umowę o pracę, która zawiera co najmniej: imię i nazwisko osoby zatrudnionej, 

rodzaj umowy, czas na jaki umowa została zawarta, podstawowy zakres 

obowiązków, datę zawarcia umowy – Zamawiający zastrzega, że Wykonawca 

zobowiązany jest pozyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz zanonimizować wrażliwe dane 

dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe szkody z niepozyskania lub wadliwego 

pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w przypadku nie 

dokonania animizacji lub dokonania wadliwej animizacji odpowiada Wykonawca.  

c) inne dokumenty, które w sposób dostateczny udowadniają okoliczność,                       

że usługa wydruku ulotek i broszur zostanie wykonana przez pracownika 

zatrudnionego na umowę o pracę. 

 

Dostawa broszury i ulotki: 

Dostawę materiałów należy przekazać do siedziby Zamawiającego i wnieść do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego (Katowice, ul. Dąbrowskiego 23), w dni robocze                         

(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:00, bez pobierania z tego tytułu 

dodatkowych opłat. 

Materiały powinny być dostarczone w opakowaniu zbiorczym (po max 200 sztuk dla broszur 

i po max 250 sztuk dla ulotek), zapakowane w karton tak, aby nie uległy uszkodzeniu,  

z informacją o zawartości i liczbie sztuk zamieszczoną na opakowaniu. 

Równolegle z dostarczeniem broszury oraz ulotki Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

drogą elektroniczną lub na płycie CD/DVD materiały w formacie PDF i PS. 

 
 


