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26.11.2019 r. 

Projekt: Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl  

Program operacyjny: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: 2. „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie: 2.3. „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”  

Poddziałanie: 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych 

i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) 

Numer umowy o dofinansowanie projektu: POPC.02.03.01-00-0062/18-00 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

 

Akademia Pomorska w Słupsku realizuje projekt "Elektroniczne Centrum 

Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl", numer umowy o dofinansowanie: 

POPC.02.03.01-00-0062/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. 

 

Zapytanie cenowe dotyczy:  

1) zaprojektowania, wykonania oraz dostawy tablicy informacyjnej zewnętrznej,  

2) zaprojektowania, wykonania oraz dostawy naklejek informacyjnych na środki trwałe 

zakupione w ramach projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych 

Oceanograficznych eCUDO.pl",  

3) wykonania oraz dostawy roll-up’a oraz 

4) dostawy tabliczek przydrzwiowych informacyjnych.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Pomorska w Słupsku 

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień  (CPV):  

 

 



 

 

 

 

 

31523200-0   Trwałe znaki informacyjne 

39294100-0   Artykuły informacyjne i promocyjne 

44423450-0   Tabliczki firmowe 

 

Tablica informacyjna zewnętrzna 

1. Tablica informacyjna musi zawierać: 

1) nazwę Beneficjenta – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,  

Instytut Morski w Gdańsku,  

Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy,  

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut 

Badawczy,  

Akademia Pomorska w Słupsku,  

Uniwersytet Gdański, 

Uniwersytet Szczeciński  

2) tytuł Projektu: Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych 

eCUDO.pl  

3) cel Projektu: utworzeniu systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany 

dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii.  

4) zestaw logo – znaki FE Program Polska Cyfrowa i UE z Europejskim Funduszem 

Rozwoju Regionalnego oraz barwy Rzeczpospolitej Polskiej 

5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

2. Wzór tablicy, który należy wykorzystać znajduje się w Internecie na stronie: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja. 

 
3. Tablica informacyjna nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych. 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja


 

 

 

4. Na tablicach wymagana jest czcionka UBUNTU. 

5. Minimalny rozmiar to 80x120 cm (wymiary europalety). 

6. Tablica informacyjna winna być wykonana z płyty kompozytowej o grubości minimum 

3 mm, grubość warstw wierzchnich min. 300 µm (Dibond, Tubond), odpornej na 

działanie kwasów, czynników atmosferycznych, blaknięcie koloru, a zawarte na niej 

informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. Tablica musi być wyeksponowana 

minimum przez okres trwałości projektu wynoszący 5 lat od zakończenia realizacji 

projektu. W związku z powyższym w okresie trwałości tablica powinna być estetyczna, 

nie powinna pękać, a logo i napisy powinny  pozostać w formie niezmiennej.  

7. Liczba tablic informacyjnych w zamówieniu: 1 

8. Wycena oferty powinna zwierać całościową wycenę następującego zakresu prac: 

a. zaprojektowanie 

b. wykonanie – po formalnej akceptacji Zamawiającego 

c. dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

 

Naklejki informacyjne na środki trwałe 

1. Naklejka musi zawierać: 

1) zestaw logo – znaki FE Program Polska Cyfrowa i UE z Europejskim Funduszem 

Rozwoju Regionalnego oraz barwy Rzeczpospolitej Polskiej 

2) zapis: Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Rozmiar naklejek to 100x50 mm. 

3. Naklejki winne być trwałe i wodoodporne. Spełniać wymagania UE.  

4. Liczba naklejek informacyjnych na środki trwałe w zamówieniu: 100 szt. 

5. Wycena oferty powinna zwierać całościową wycenę następującego zakresu prac: 

a. zaprojektowanie 

b. wykonanie – po formalnej akceptacji Zamawiającego 

c. dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

 

Roll-Up 

1. Ilość: 1 sztuka 

2. Wymiary roll-up’u: 100 cm x 200 cm 

3. Tkanina do druku: baner o gramaturze minimum 500 g/m
2
 blockout gładki, mat; bez 

efektu zawijania się boków lub falowania materiału 



 

 

 

4. Wydruk jednostronny płaski, pełnokolorowy (CMYK), wysokiej rozdzielczości 

5. Stabilna aluminiowa konstrukcja: gruby, solidny, składany, aluminiowy maszt; kaseta 

aluminiowa z systemem rolującym (samonawijającym), aluminiowa listwa zatrzaskowa 

6. W zestawie pokrowiec z usztywnieniem i uchwytem ułatwiającym transport 

7. Nadruk zgodny z informacjami i projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego (w formacie JPG). Zamawiający zastrzega jednak, że może zaistnieć 

konieczność wykonania pewnych czynności przez Wykonawcę związanych 

z  dostosowaniem pliku, składu, ostatecznym przygotowaniem materiału do druku. 

Projekt graficzny Zamawiający przekaże Wykonawcy po ogłoszeniu o wyborze oferty. 

8. Wycena oferty powinna zwierać całościową wycenę następującego zakresu prac: 

a. wykonanie – wg projektu Zamawiającego 

b. dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

 

Tabliczki przydrzwiowe informacyjne A5  

1. Tabliczki winny być przeznaczona do umieszczenia informacji w formacie A5 tj. 

148x210 mm 

2. Profil aluminiowy o szer. 15mm, zakończony zaślepkami w kolorze szarym. 

3. System zatrzaskowy OWZ (otwórz - włóż – zamknij) 

4. Montaż tabliczki możliwy w opcji pion lub poziom za pomocą taśmy dwustronnej 

(w zestawie) 

5. Z przodu bezbarwna folia UV ochronna zabezpieczająca wydruk 

6. Z tyłu ścianka z tworzywa 

7. Liczba tabliczek przydrzwiowych informacyjnych w zamówieniu: 10 szt. 

1. Wycena oferty powinna zwierać całościową wycenę następującego zakresu prac: 

a. wykonanie 

b. dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 13.12.2019 r. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Prosimy o złożenie oferty na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania drogą 

elektroniczną na  adres: magdalena.pawlik@apsl.edu.pl do dnia 04.12.2019 r. 

2.  Zapytanie cenowe zamieszczono na stronie: http://apsl.nowybip.pl/zamowienia. 

mailto:magdalena.pawlik@apsl.edu.pl

